
AD\588970EL.doc PE 362.658v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2005/0050(COD)

24.11.2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Guido Sacconi



PE 362.658v02-00 2/18 AD\588970EL.doc

EL

PA_Leg



AD\588970EL.doc 3/18 PE 362.658v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής που συνίσταται στην ενοποίηση των 
ειδικών προγραμμάτων με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
σε ένα κοινό πλαίσιο, είναι συνεπής με τους αναφερόμενους στόχους, συμβάλλοντας στην 
επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη παγκοσμίως οικονομία 
βασιζόμενη στη γνώση.

Επισημαίνεται η επίγνωση της ανάγκης να καταστεί ο τομέας των τεχνολογιών 
περιβάλλοντος η αιχμή του δόρατος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, ευνοώντας ένα 
επιχειρηματικό πνεύμα ικανό να δημιουργήσει ανάπτυξη βιώσιμη και συμβατή με την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανάγκη να συνδέεται όλο και περισσότερο η ανάπτυξη με την προστασία του 
περιβάλλοντος αποτελεί ευκαιρία, ιδίως για τις ΜΜΕ, τόσο ως προς την παραγωγή νέων 
τεχνολογιών, όσο και για την υιοθέτηση νέων παραγωγικών συστημάτων που θα 
χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από πλευράς κατανάλωσης ενεργείας.

Η χρήση κοινοτικών οικονομικών μέσων για τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να επιτρέψει το να υπερκερασθεί το πρόβλημα 
της δυσχερούς πρόσβασης των ΜΜΕ στις πιστώσεις. Η μείωση των δυσχερειών αυτών  
μπορεί να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα που θα βασίζεται στην υιοθέτηση 
τεχνολογιών συμβατών με το περιβάλλον.

Η σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών ενεργείας με ευφυείς (ανανεώσιμες 
με χαμηλές επιπτώσεις στο περιβάλλον), ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και την 
παραγωγή ηλεκτρισμού, αποτελεί θετικό στοιχείο μεταξύ άλλων και προκειμένου να μειωθεί 
η ενεργειακή εξάρτηση των χωρών της ΕΕ και άλλων χωρών (ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ, 
υποψήφιες χώρες στις οποίες εφαρμόζονται προενταξιακές στρατηγικές και χώρες των Δ. 
Βαλκανίων ) στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα πλαίσιο.

Βάσει των ανωτέρω, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή 
ευνοώντας ιδιαίτερα την υιοθέτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων πρακτικών υπευθύνων σε 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, παραχωρώντας τους κατάλληλους πόρους στην 
οικοκαινοτομία μέσω χωριστού συγκεκριμένου προγράμματος με δική του διαχείριση και 
δομή προγραμματισμού και περιλαμβάνοντας κριτήρια περιβαλλοντικού χαρακτήρα στις 
δημόσιες συμβάσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η επίτευξη των κοινών στόχων του 
προγράμματος πλαισίου πρέπει να 
επιδιωχθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων με 
τους τίτλους «Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία», «Υποστήριξη της πολιτικής για 
τις ΤΠΕ» και «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη».

(7) Η επίτευξη των κοινών στόχων του 
προγράμματος πλαισίου πρέπει να 
επιδιωχθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων με 
τους τίτλους «Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία», «Υποστήριξη της πολιτικής για 
τις ΤΠΕ», «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» και 
«Το Πρόγραμμα Οικο-Καινοτομίας».

Αιτιολόγηση

Χωριστό πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί, με δική του διαχείριση και δομή
προγραμματισμού, για την Οικο-Καινοτομία προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει 
υφιστάμενες πολιτικές που προωθούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

(15α) Το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής 
-Εγχειρίδιο για τους "πράσινους"1 

δημόσιους διαγωνισμούς- προσδιορίζει μια 
σειρά διαδικασιών για τους τοπικούς 
φορείς που εφαρμόζονται και στις 
επιχειρήσεις με σκοπό να ξεκινήσει με 
επιτυχία μια πολιτική συμβατών από 
οικολογικής πλευράς αγορών.
1 SEC(2004)1050

Αιτιολόγηση

Το έγγραφο εμφανίζεται ως μέσον διεύρυνσης του πλαισίου των τεχνολογιών περιβάλλοντος.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

(24α) Τα προβλήματα υγείας που 
συνδέονται με τη ρύπανση, την ανεπαρκή 
περιβαλλοντική προστασία και/ή τα 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ανθυγιεινά μοντέλα κατανάλωσης, 
συνεπάγονται σχετικό κόστος. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος 
αυτό και να παρεμποδισθεί η μετακύλισή 
του στο κοινωνικό σώμα χρειάζεται να 
γίνουν επενδύσεις στον τομέα της υγείας. 
Θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα για να 
ενισχυθεί η ανταλλαγή καλής πρακτικής.

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια επενδύσεων στον τομέα της υγείας και η δημιουργία δικτύων για την ανταλλαγή 
εμπειριών αποτελούν βασικά στοιχεία για να διασφαλισθεί η ποιότητα.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 42α (νέα)

(42α) Η έκφραση «Made in Europe» θα 
πρέπει να ισοδυναμεί με εγγύηση υψηλής 
ποιότητας: το προϊόν πρέπει να είναι 
φιλικό από περιβαλλοντική άποψη, υγιές 
και βιώσιμο. Σήματα και ετικέτες 
ποιότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την επίδειξη αυτών των ποιοτικών 
προδιαγραφών και τη μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων και της 
μεθόδου παραγωγής, εξασφαλίζοντας έτσι 
τη δυνατότητα επικερδούς επένδυσης στον 
τομέα της ποιότητας.

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης η Ευρώπη πρέπει να ανταγωνισθεί 
με βάση τν υψηλή ποιότητα: φιλικά προς το περιβάλλον, υγιή και βιώσιμα προϊόντα.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης 

2. Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης 
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κοινωνίας της γνώσης, της οποίας η βιώσιμη 
ανάπτυξη βασίζεται στην ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη και στην πολύ 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία που 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και βελτίωση της 
ποιότητάς του.

κοινωνίας της γνώσης, της οποίας η βιώσιμη 
ανάπτυξη βασίζεται στην ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη και στην πολύ 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία που 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος και βελτίωση της 
ποιότητάς του, καθώς και βελτίωση του 
τομέα της υγείας.

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης η Ευρώπη πρέπει να ανταγωνισθεί 
με βάση τν υψηλή ποιότητα: φιλικά προς το περιβάλλον, υγιή και βιώσιμα προϊόντα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο έχει τους 
ακόλουθους στόχους:

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο έχει τους 
ακόλουθους στόχους:

α) την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρού και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

α) την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρού και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας·

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας και 
ιδιαίτερα της οικοκαινοτομίας, με στόχο την 
ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας·

γ) την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας 
ανταγωνιστικής, καινοτόμου και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνίας της πληροφορίας·

γ) την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας 
ανταγωνιστικής, καινοτόμου και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνίας της πληροφορίας·

δ) την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
και των νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών.

δ) την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
και των νέων και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
αποτελεσματικά η κλιματική μεταβολή·
δα) την χρησιμοποίηση ως μοχλού της 
αναγκαίας μεταρρύθμισης των 
συστημάτων ενέργειας και μεταφοράς στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας 
για να προωθηθεί η ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα, καθώς και η 
ανάπτυξη των εξαγωγών·
δβ) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
σημάτων ποιότητας, προκειμένου να 
επιδεικνύεται η ποιότητα των προϊόντων
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σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά τους σε 
σχέση με το περιβάλλον, την υγεία και την 
μέθοδο παραγωγής.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο γα) (νέο)

γα) το Πρόγραμμα Οικο-Καινοτομίας·

Αιτιολόγηση

Χωριστό πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί, με δική του διαχείριση και δομή
προγραμματισμού, για την Οικο-Καινοτομία προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει 
υφιστάμενες πολιτικές που προωθούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα μέτρα εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασίας είναι, κατά κύριο λόγο:

1. Τα μέτρα εφαρμογής των προγραμμάτων 
εργασίας είναι, κατά κύριο λόγο:

α) τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
για τις ΜΜΕ·

α) τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
για τις ΜΜΕ·

β) τα δίκτυα μέσω των οποίων έρχονται 
σε επαφή τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη·

β) τα δίκτυα μέσω των οποίων έρχονται 
σε επαφή τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
δικτύων για την ανταλλαγή μεθόδων καλής 
πρακτικής σε ό,τι αφορά την πρόληψη και 
την θεραπεία ασθενειών·

γ) τα δοκιμαστικά σχέδια, τα σχέδια 
εμπορικής εκμετάλλευσης και άλλα μέτρα 
για την προώθηση της καινοτομίας·

γ) τα δοκιμαστικά σχέδια, τα σχέδια 
εμπορικής εκμετάλλευσης και άλλα μέτρα 
για την προώθηση της καινοτομίας·

δ) η ανάλυση, η ανάπτυξη και ο 
συντονισμός πολιτικών με τις 
συμμετέχουσες χώρες·

δ) η ανάλυση, η ανάπτυξη και ο 
συντονισμός πολιτικών με τις 
συμμετέχουσες χώρες, καθώς και 
πρωτοβουλίες για να αντικατοπτρίζεται 
δεόντως το κόστος των προϊόντων που έχει 
σχέση με τους τομείς της υγείας και του 
περιβάλλοντος·

ε) οι δραστηριότητες ανταλλαγής και 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

ε) οι δραστηριότητες ανταλλαγής και 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όπως και η 
ανάπτυξη σημάτων ποιότητας σε ό,τι 
αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την 
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αποδοτικότητα της ενέργειας, τις μεθόδους 
παραγωγούς και τις επιπτώσεις στην υγεία·

στ) η υποστήριξη κοινών δράσεων 
μεταξύ κρατών μελών ή περιφερειών·

στ) η υποστήριξη κοινών δράσεων 
μεταξύ κρατών μελών ή περιφερειών·

ζ) οι δημόσιες συμβάσεις με βάση 
τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη·

ζ) οι δημόσιες συμβάσεις με βάση 
τεχνικές προδιαγραφές που  περιλαμβάνουν 
περιβαλλοντικά κριτήρια και εκπονούνται 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με στόχο 
την ανάπτυξη αγορών για καινοτόμα και 
πράσινα προϊόντα·

η) οι αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

η) οι αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια επενδύσεων στον τομέα της υγείας και η δημιουργία δικτύων για την ανταλλαγή 
εμπειριών αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι καταναλωτές πρέπει 
επίσης να εμπλέκονται και να είναι σε θέση να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα 
της ποιότητας.

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και οι 
περιβαλλοντικές πτυχές.

Τροπολογία 9
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Αυτά και άλλα πρόσθετα μέτρα 
εφαρμογής, όπως καθορίζονται στο τμήμα 2 
των κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ 
ισχύουν για όλα τα ειδικά προγράμματα, 
εφόσον προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εργασίας.

2. Αυτά και άλλα πρόσθετα μέτρα 
εφαρμογής, όπως καθορίζονται στο τμήμα 2 
των κεφαλαίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙΙ 
ισχύουν για όλα τα ειδικά προγράμματα, 
εφόσον προβλέπονται από το πρόγραμμα 
εργασίας.

Αιτιολόγηση

Χωριστό πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί, με δική του διαχείριση και δομή
προγραμματισμού, για την Οικο-Καινοτομία προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει 
υφιστάμενες πολιτικές που προωθούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Τροπολογία 10
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο α)

α) της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και 
των επενδύσεων σε δραστηριότητες 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

α) της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και 
των επενδύσεων σε δραστηριότητες 
καινοτομίας, ιδιαίτερα της οικοκαινοτομίας·
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οικοκαινοτομίας·
( Αυτή η τροπολογία ισχύει για όλο το 
κείμενο)

Αιτιολόγηση

Στην οικοκαινοτομία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο του προγράμματος για 
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η τροπολογία πρέπει να ισχύει σε όλο το κείμενο, 
και στο άρθρο 10, παράγραφος 2 (γ) και το άρθρο 13.

Τροπολογία 11
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημεία γ) και δ)

γ) της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας·

γ) της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας 
και της επένδυσης για την ανάπτυξη 
προϊόντων ποιότητας·

δ) της επιχειρηματικότητας και της 
νοοτροπίας της καινοτομίας·

δ) της επιχειρηματικότητας και της 
νοοτροπίας της καινοτομίας, που θα 
βασίζεται στην επένδυση σε προϊόντα 
ποιότητας·

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης η Ευρώπη πρέπει να ανταγωνισθεί 
με βάση τν υψηλή ποιότητα: φιλικά προς το περιβάλλον, υγιή και βιώσιμα προϊόντα.

Τροπολογία 12
Άρθρο 13 σημείο γα) (νέο)

γα) η προώθηση της συμμετοχής των 
επιχειρήσεων στο κοινοτικό σύστημα 
οικοδιαχείρισης και ελέγχου (EMAS) με 
την παροχή κινήτρων στον τομέα της 
οικονομικής υποστήριξης, των δημοσίων 
συμβάσεων, καθώς και της τεχνικής και 
ενημερωτικής υποστήριξης.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 761/2001 περί εθελοντικής προσχώρησης των οργανώσεων 
σε ένα κοινοτικό σύστημα οικοδιαχείρισης και ελέγχου (EMAS) προβλέπει την προώθηση της 
συμμετοχής των οργανώσεων επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.
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Τροπολογία 13
Άρθρο 13, εδάφιο στ α) (νέο)

στ α) η ανάπτυξη και η εμπορία πράσινων 
προϊόντων και άλλων προϊόντων ποιότητας 
και η χρήση σημάτων και ετικετών 
ποιότητας για να ενθαρρύνεται η 
ευαισθητοποίηση μεταξύ των 
καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να εμπλέκονται και να είναι σε θέση να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή 
πολιτική στον τομέα της ποιότητας.

Τροπολογία 14
Άρθρο 14 σημείο α)

α) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων και η εξισορρόπηση 
επιχειρηματικών κινδύνων και ανταμοιβής·

α) η ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων μεταξύ άλλων και με την 
εφαρμογή πολιτικών για την κοινωνική και 
περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη και η 
εξισορρόπηση επιχειρηματικών κινδύνων 
και ανταμοιβής·

Αιτιολόγηση

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εταιρική  κοινωνική ευθύνη: μια συνεισφορά των 
επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρει την προσφορά των επιχειρήσεων στην κοινωνία 
από πλευράς καινοτομίας κατά την εφαρμογή των πολιτικών περί εταιρικής ευθύνης.-
COM(2002)0347.

Τροπολογία 15
Άρθρο 14, εδάφιο γ α) (νέο)

γ α) η υποστήριξη της ανάπτυξης οικο-
καινοτόμων προϊόντων και πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης η Ευρώπη πρέπει να ανταγωνισθεί 
με βάση τν υψηλή ποιότητα: φιλικά προς το περιβάλλον, υγιή και βιώσιμα προϊόντα.

Τ
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Τροπολογία 16
Άρθρο 20, παρ.2, σημείο β)

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης·

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας -περιλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών- και γνώσης·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Τροπολογία 17
Άρθρο 31, παράγραφος 1, εδάφιο β)

β) ενέργειες βέλτιστης πρακτικής, με σκοπό 
τη διάδοση των γνώσεων και την ανταλλαγή 
εμπειρίας σε όλη την Κοινότητα·

β) ενέργειες βέλτιστης πρακτικής, με σκοπό 
τη διάδοση των γνώσεων και την ανταλλαγή 
εμπειρίας σε όλη την Κοινότητα, και στον 
τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των 
ασθενειών μέσω της δημιουργίας δικτύων 
για την ανταλλαγή καλής πρακτικής·

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας, της θεραπείας και της 
πρόληψης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 18
Άρθρο 41, εδάφιο γ α) (νέο)

γ α) την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφόρων 
τρόπων μεταφοράς μέσω σήμανσης όπου 
θα καταδεικνύεται η κατανάλωση 
ενέργειας και οι εκπομπές CΟ2 ανά 
χιλιόμετρο.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε επιλογές φιλικές προς το 
περιβάλλον, κάτι που θα ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών να γίνουν 
καινοτόμοι.
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Τροπολογία 19
Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙα, Άρθρο 45α (νέο)

Κεφάλαιο ΙΙΙα
Το Πρόγραμμα Οικο-Καινοτομίας

ΤΜΗΜΑ 1
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Άρθρο 45α
Θέσπιση και στόχοι

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη της οικο-καινοτομίας και των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, καλούμενο 
εφεξής «Το Πρόγραμμα Οικο-
Καινοτομίας».
2. Το Πρόγραμμα Οικο-Καινοτομίας 
αποσκοπεί συγκεκριμένα:
α) στο να συμβάλλει στην εφαρμογή του 
Έκτου Περιβαλλοντικού Προγράμματος 
Δράσης (ΠΠΔ)·
β) στο να υποστηρίξει την οικο-καινοτομία 
και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες·
γ) στο να υποστηρίξει τους στόχους του 
Σχεδίου Δράσης για τις Περιβαλλοντικές 
Τεχνολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΔΠΤ).

Αιτιολόγηση

Χωριστό πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί, με δική του διαχείριση και δομή
προγραμματισμού, για την Οικο-Καινοτομία προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει 
υφιστάμενες πολιτικές που προωθούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Τροπολογία 20
Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙα, Άρθρο 45β (νέο)

Άρθρο 45β
Επιχειρησιακοί στόχοι

Σε επιχειρησιακούς όρους το Πρόγραμμα 
Οικο-Καινοτομίας αποσκοπεί:
α) στο να συμβάλλει στην εφαρμογή, 
εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της 
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κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση του 
περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, καθώς 
και στη βιώσιμη ανάπτυξη στην 
Κοινότητα·
β) στο να προωθήσει τις επενδύσεις στον 
τομέα της οικο-καινοτομίας και των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε όλα τα 
κράτη μέλη, γεφυρώνοντας το χάσμα 
μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης 
καινοτόμων τεχνολογιών και της 
αποτελεσματικής και ευρείας κλίμακας 
απορρόφησής τους από την αγορά 
προκειμένου να επηρεάσει τις επενδύσεις 
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να 
προωθήσει βασικές στρατηγικές 
τεχνολογίες, να μειώσει το κόστος, να 
αυξήσει την εμπειρία της αγοράς και να 
συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών 
κινδύνων και άλλων αντιληπτών κινδύνων 
και φραγμών που παρεμποδίζουν αυτό τον 
τύπο επένδυσης·
γ) στο να άρει τους φραγμούς για τη 
διείσδυση των περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών στην αγορά, υποστηρίζοντας 
την ανάπτυξη και απορρόφηση αυτών των 
τεχνολογιών και στοχεύοντας σε καλύτερο 
αντικατοπτρισμό του περιβαλλοντικού 
κόστους προϊόντων και υπηρεσιών.

Τροπολογία 21
Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙα, Άρθρο 45γ (νέο)

Άρθρο 45γ
Σχέδια και ενέργειες

2. Η ανάληψη δράσης σε σχέση με την 
οικο-καινοτομία και τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες μπορεί να περιλαμβάνει:
- ενσωμάτωση προβληματισμών σχετικά 
με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στον τομέα της χωροταξίας, 
συμπεριλαμβανομένων αστικών και 
παράκτιων περιοχών, ή
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- προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των 
υδάτων του υπεδάφους και των υδάτων 
επιφανείας, ή
- ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
οικονομικών δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον, κυρίως με την ανάπτυξη 
καθαρών και χαμηλού κινδύνου 
τεχνολογιών και με έμφαση στην πρόληψη, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ή
- πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, 
ανάκτηση και ανακύκλωση αποβλήτων 
όλων των ειδών και διασφάλιση της υγιούς 
διαχείρισης της ροής αποβλήτων, ή
- μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων προϊόντων μέσω 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στους τομείς 
της παραγωγής, της διανομής, της 
κατανάλωσης και της διεκπεραίωσης στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον·

Τροπολογία 22
Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙα, Άρθρο 45δ (νέο)

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 45 δ

Συμπληρωματικός ρόλος των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ

Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για τις 
ΜΜΕ που αναφέρονται στο άρθρο 16 θα 
διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο σε 
ό,τι αφορά την υποστήριξη της ανάπτυξης 
και την απορρόφηση των περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών από τις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 23
Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙα, Άρθρο 45ε (νέο)

Άρθρο 45ε
Προώθηση και διάδοση σχεδίων

Θα υποστηριχθούν τα κάτωθι:
α) προώθηση του know-how και των 
βέλτιστων πρακτικών με την εμπλοκή 
παραγωγών και καταναλωτών, και 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δράσεων 
και των σχεδίων που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος για την 
Οικο-Καινοτομία·
β) αξιολόγηση και παρακολούθηση της 
εφαρμογής ενεργειών, της συμβολής τους 
στην ανάπτυξη της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής, της χρήσης 
των σχετικών πιστώσεων και των 
επιπτώσεων της κοινοτικής νομοθεσίας 
και των κοινοτικών μέτρων στήριξης·
γ) διάδοση πληροφοριών για την 
συνολικώς αποκτηθείσα πείρα και για τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εν 
λόγω ενέργειες με στόχο την προώθηση 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, και 
συγκεκριμένα την επιτάχυνση της 
διείσδυσής τους στην αγορά και την 
ενθάρρυνση της σχετικής επένδυσης 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση 
από την επίδειξη στην εμπορία 
καθαρότερων τεχνολογιών.

Τροπολογία 24
Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙα, Άρθρο 45στ (νέο)

Άρθρο 45στ
Σχέδια ανταπόκρισης της αγοράς

Η κοινοτική χρηματοδότηση θα 
προορίζεται για ενέργειες και σχέδια που 
έχουν ως στόχο την πρώτη ανταπόκριση 
της αγοράς σε προσφάτως δοκιμασμένες
περιβαλλοντικές τεχνολογίες κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί 
για την προώθηση διαδικασιών ή 
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προϊόντων που έχουν ήδη επιδειχθεί με 
επιτυχία από τεχνική άποψη αλλά, λόγω 
του οικονομικού κινδύνου, δεν έχουν 
ακόμα διεισδύσει στην αγορά, έτσι ώστε η 
Κοινότητα να μοιράζεται τον κίνδυνο που 
συνεπάγεται η οικονομική εκμετάλλευση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και των 
δραστηριοτήτων επίδειξης.

Τροπολογία 25
Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙα, Άρθρο 45ζ (νέο)

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 45ζ
Πρόγραμμα εργασίας

Το πρόγραμμα εργασίας θέτει τους κανόνες 
για κάθε μια από τις υλικές δράσεις και 
ενέργειες που αποσκοπούν στην εφαρμογή 
των στόχων οι οποίοι καθορίζονται στο 
άρθρο 45α, τις ρυθμίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή, τις ρυθμίσεις σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, καθώς και τους κανόνες 
συμμετοχής. Καθορίζει τα κριτήρια 
επιλογής, τα οποία αντανακλούν τους 
στόχους του Προγράμματος για την Οικο-
Καινοτομία, καθώς και το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του 
προγράμματος εργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τα περιεχόμενα των προσκλήσεων 
για την υποβολή προτάσεων.

Τροπολογία 26
Άρθρο 46, παράγραφος 1, εδάφιο γ α) (νέο)

γ α) για το Πρόγραμμα Οικο-Καινοτομίας 
από επιτροπή που καλείται Επιτροπή 
Διαχείρισης της Οικο-Καινοτομίας 
(ΕCΟΙΡC).
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Τροπολογία 27
Παράρτημα I

Η ενδεικτική κατανομή των ποσών που 
χορηγούνται από τον προϋπολογισμό για τα 
συγκεκριμένα προγράμματα έχει ως εξής:

Η ενδεικτική κατανομή των ποσών που 
χορηγούνται από τον προϋπολογισμό για τα 
συγκεκριμένα προγράμματα έχει ως εξής:

α) 2.631 εκατ. EUR για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία", εκ των οποίων ποσό έως 
520 εκατ. θα χορηγηθεί για την προώθηση 
της οικοκαινοτομίας·

α) 2.111 εκατ. EUR για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία", εκ των οποίων ποσό έως
300 εκατ. θα χορηγηθεί για την προώθηση 
της οικοκαινοτομίας για την καινοτομία που 
έχει σχέση με την υγεία·

β) 801,6 εκατ. EUR για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Στήριξη της πολιτικής για 
τις ΤΠΕ"·

β) 801,6 εκατ. EUR για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Στήριξη της πολιτικής για 
τις ΤΠΕ"·

γ) 780 εκατ. EUR για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Ευφυής ενέργεια -
Ευρώπη".

γ) 780 εκατ. EUR για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Ευφυής ενέργεια -
Ευρώπη"·
γ α) 520 EUR εκατ. για την προώθηση του 
Προγράμματος Οικο-Καινοτομίας.

Αιτιολόγηση

Τόσο για τις επενδύσεις στον τομέα της οικο-καινοτομίας όσο και για τις επενδύσεις που έχουν 
σχέση με την υγεία θα πρέπει να διατεθεί ένα σημαντικό ποσό.
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