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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 53
Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (2007-2013)

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία, ιδίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (2007-2013)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει στη σελίδα 4 «Το πρόγραμμα για την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα θα συγκεντρώσει … . Θα αφορά ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις … ». 
Ωστόσο, το νομοθετικό κείμενο δεν περιέχει αυτήν την σημαντική διευκρίνιση. Ο τίτλος του 
αναφερόμενου πολυετούς προγράμματος κάνει επίσης αυτή τη ρητή αναφορά.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
και η καινοτομία στην Κοινότητα, για να 
προχωρήσει η κοινωνία της γνώσης και για 
να βασιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε μια 
ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (στο 
εξής «το πρόγραμμα πλαίσιο»).

(2) Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
και η καινοτομία στην Κοινότητα, για να 
προχωρήσει η κοινωνία της γνώσης, για να 
αντιμετωπιστούν οι δημογραφικές αλλαγές 
στις κοινωνίες της ΕΕ και για να βασιστεί η 
βιώσιμη ανάπτυξη σε μια ισόρροπη 
οικονομική μεγέθυνση, πρέπει να θεσπιστεί 
ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (στο 
εξής «το πρόγραμμα πλαίσιο»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολύ συχνά ξεχνάμε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας που 
αποτελεί και φορέα οικονομικών ευκαιριών εάν αντιμετωπιστεί ορθώς.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Δεδομένης της δομής του 
προγράμματος που συνενώνει ήδη 
ισχύοντα προγράμματα και υπό το πρίσμα 
της «βέλτιστης πρακτικής» κρίνεται 
ευκτέο να αξιοποιηθούν και στους 
υπόλοιπους τομείς οι θετικές εμπειρίες από 
την ήδη υπάρχουσα για το πρόγραμμα 
«Έξυπνη ενέργεια - Ευρώπη» εκτελεστική 
υπηρεσία για την έξυπνη ενέργεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ταχεία και τεκμηριωμένη 
πληροφόρηση.
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Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Ο ευρωπαϊκός Χάρτης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ενέκρινε 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα στις 
19 Ιουνίου 2000, κατοχυρώνει το ρόλο των 
μικρών επιχειρήσεων ως «ακρογωνιαίο 
λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας». Η 
ιδιαιτερότητα, οι ανάγκες και οι 
προσδοκίες αυτών των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των μικρών 
βιοτεχνών, πρέπει να λαμβάνονται 
περισσότερο υπόψη στις εθνικές και 
ευρωπαϊκές πολιτικές. Για το λόγο αυτό το 
πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να αποσκοπεί 
και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού Χάρτη 
μικρών επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός Χάρτης των μικρών επιχειρήσεων ορίζει 10 προτεραιότητες μέτρων υπέρ των 
μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε τη βούλησή του για καλύτερη εφαρμογή αυτού του Χάρτη 
στο πλαίσιο της προπαρασκευής, της εκπόνησης και της εφαρμογής των εθνικών και 
κοινοτικών νομοθετημάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει συνεπώς και το 
πρόγραμμα να συμβάλλει στην εφαρμογή αυτού του Χάρτη.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις με βάση 
τον ευρωπαϊκό Χάρτη για τις μικρές 
επιχειρήσεις και το πρόγραμμα δράσης για 
την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός Χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνει δέκα σημεία δράσης, τα οποία 
αξιολογούνται κάθε χρόνο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Κάθε χώρα πρέπει να δηλώνει 
ποιες πρόοδοι έχουν επιτευχθεί. Τα αποτελέσματα αυτά καθώς και οι προτεραιότητες στο 
πρόγραμμα δράσης για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να καταγραφούν σαφώς στο 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών εξαρτάται 
από την ικανότητά τους να προσαρμόζονται 
γρήγορα στις αλλαγές και να 
εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους όσον 
αφορά την καινοτομία. Πρόκειται για μια 
πρόκληση που αφορά όλες τις επιχειρήσεις 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, αλλά έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερου 
μεγέθους επιχειρήσεις. Είναι επομένως 
σκόπιμο να θεσπιστεί ένα ειδικό πρόγραμμα 
με τον τίτλο «Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία».

(14) Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών εξαρτάται 
από την ικανότητά τους να προσαρμόζονται 
γρήγορα στις αλλαγές και να 
εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους όσον 
αφορά την καινοτομία. Πρόκειται για μια 
πρόκληση που αφορά όλες τις επιχειρήσεις 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, αλλά έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερου 
μεγέθους επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις 
αυτές, πρέπει άλλωστε να ενισχυθεί και να 
αξιοποιηθεί η φιλοσοφία και το πνεύμα της 
επιχειρηματικότητας λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητές τους. Είναι επομένως 
σκόπιμο να θεσπιστεί ένα ειδικό πρόγραμμα 
με τον τίτλο «Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί αναπόδραστη προϋπόθεση για την υλοποίηση της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ωστόσο, τα μέσα για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του 
πνεύματος της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας δεν μπορούν να ταυτίζονται για όλες 
τις επιχειρήσεις λόγω των διαφορών τους από άποψη μεγέθους και φύσης των δραστηριοτήτων 
τους.
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Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

(14α) Η καινοτομία πρέπει να ερμηνευθεί 
με την ευρύτερη έννοιά της και να 
καλύπτει τόσο την τεχνολογική καινοτομία 
με την ενίσχυση των δυνατοτήτων των 
επιχειρήσεων υψηλής, μέσης και χαμηλής 
τεχνολογίας, όσο και των εκσυγχρονισμό 
των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών 
ιδίως των μικρών επιχειρήσεων και των 
μικροεπιχειρήσεων, καθώς επίσης και των 
εκσυγχρονισμό τους στα κοινωνικά 
ζητήματα και τη δημιουργία απασχόλησης. 
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο 
σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν 
αυτές οι επιχειρήσεις στην προσαρμογή και 
τη διάδοση των εφαρμοζόμενων 
τεχνολογιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις, ιδίως οι επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης αγαθών και 
υπηρεσιών που αποφέρουν συμπληρωματική προστιθέμενη αξία, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητά τους με την προσαρμογή, με καινοτόμο τρόπο, των ήδη 
εφαρμοζόμενων τεχνολογιών ή/και με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας τους. Πρέπει 
κατά συνέπεια να διευρυνθεί η έννοια της καινοτομίας για να ληφθεί καλύτερα υπόψη η 
ιδιαιτερότητα αυτών των επιχειρήσεων, συγκεκριμένα οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την 
αύξηση της παραγωγικότητάς τους και οι δυνατότητες που προσφέρουν για την απασχόληση.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της 
προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο «Τόνωση των τεχνολογιών 
υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης: πρόγραμμα 
δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ζητά τη 
δημιουργία κοινοτικών προγραμμάτων για 

(16) Η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της 
προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο «Τόνωση των τεχνολογιών 
υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης: πρόγραμμα 
δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ζητά τη 
δημιουργία κοινοτικών προγραμμάτων για 
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την υποστήριξη και την υιοθέτηση 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την 
κινητοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για 
τον επιμερισμό των κινδύνων που 
συνεπάγονται οι επενδύσεις στις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

την υποστήριξη και την υιοθέτηση 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την 
κινητοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για 
τον επιμερισμό των κινδύνων που 
συνεπάγονται οι επενδύσεις στις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο ενθαρρύνει κατά 
συνέπεια την υιοθέτηση περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών μέσω δοκιμαστικών σχεδίων 
και σχεδίων εμπορικής εκμετάλλευσης, 
προωθώντας εθελοντικές προσεγγίσεις σε 
τομείς όπως η περιβαλλοντική διαχείριση 
και η δικτύωση με σχετικούς φορείς. 
Υποστηρίζει την οικοκαινοτομία των 
επιχειρήσεων με τη συγχρηματοδότηση 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. 
Βελτιώνει επίσης τις γνώσεις όλων των 
σημαντικών παραγόντων, ιδίως αυτών της 
χρηματοοικονομικής κοινότητας, όσον 
αφορά τις οικονομικές ευκαιρίες για 
οικοκαινοτομία. Η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ορίζονται αρκετοί 
εμπειρογνώμονες επί θεμάτων 
οικοκαινοτομίας στις επιτροπές 
διαχείρισης στις οποίες εξετάζονται και 
αποφασίζονται τέτοια θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστήσουμε σαφές το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόγραμμα πλαίσιο την 
οικοκαινοτομία καθώς και το περιεχόμενό της. Για να εξασφαλίσουμε την προβολή της 
οικοκαινοτομίας ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η δέουσα εκπροσώπηση 
εμπειρογνωμόνων επί της οικοκαινοτομίας στις σχετικές επιτροπές εργασίας.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα που 
βασίζονται στην αγορά συμπληρώνουν και 
διευρύνουν τους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο. Μπορούν να τονώσουν τις 

(17) Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα που 
βασίζονται στην αγορά συμπληρώνουν και 
διευρύνουν τους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό 
επίπεδο. Μπορούν να τονώσουν τις 
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ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων 
καινοτόμων εταιρειών και να βοηθήσουν τις 
εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης στο 
στάδιο της επέκτασής τους ώστε να 
καλύψουν το έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων. 
Μπορούν να διευκολύνουν τη χορήγηση 
πιστώσεων στις ΜΜΕ που ήδη υπάρχουν 
για τις δραστηριότητες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς τους και του δυναμικού 
ανάπτυξής τους.

ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων 
καινοτόμων εταιρειών και να βοηθήσουν τις 
εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης στο 
στάδιο της επέκτασής τους ώστε να 
καλύψουν το έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων. 
Μπορούν να διευκολύνουν τη χορήγηση 
πιστώσεων στις ΜΜΕ που ήδη υπάρχουν 
για τις δραστηριότητες ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητάς τους και του δυναμικού 
ανάπτυξής τους.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδοθεί 
στην υποστήριξη γυναικών 
επιχειρηματιών, νέων επιχειρηματιών και 
επιχειρήσεων με εξωευρωπαϊκή 
προέλευση, αφού αυτές οι επιχειρήσεις 
έχουν συνήθως προβλήματα κατά την 
πρόσβαση στο κεφάλαιο επιχειρηματικού 
κινδύνου.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες επιχειρηματίες, οι νέοι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις με εξωευρωπαϊκό 
υπόβαθρο έχουν συχνά μεγαλύτερα προβλήματα στην πρόσβασή τους στο κεφάλαιο 
επιχειρηματικού κινδύνου. Εάν η Ευρώπη θέλει να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν με τη 
Στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να αναπτύξει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και τη 
δημιουργικότητα όλων ανεξαιρέτως των ατόμων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

20α) Η γνώση και η τεχνογνωσία που 
μπορεί να μετατρέπεται άμεσα σε 
καινοτόμα εμπορικά προϊόντα μπορεί να 
προσφέρεται στις ΜΜΕ δωρεάν μέσω ενός 
εθνικού ή περιφερειακού συστήματος 
«κουπονιών γνώσης» για ΜΜΕ, 
ενισχύοντας έτσι την ικανότητά τους να 
καινοτομούν. Η εφαρμογή συστήματος 
«κουπονιών γνώσης» για ΜΜΕ, που 
χρηματοδοτείται σε επίπεδο κρατών μελών 
μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο μέσο για την 
υποστήριξη της διάδοσης της γνώσης. Τα 
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«κουπόνια γνώσης» θα μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ιδίως στα 
πλαίσια του προγράμματος πλαίσιο για την 
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και 
των διαρθρωτικών ταμείων (στα πλαίσια 
του στόχου «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των «κουπονιών γνώσης» για ΜΜΕ εισάγει νέο μηχανισμό στήριξης των ΜΜΕ, 
χρησιμοποιώντας υπάρχουσα ήδη γνώση και φέρνοντάς την σε καινοτόμους εφαρμογές, 
περιορίζοντας έτσι το «χάσμα γνώσης» μεταξύ των βιομηχανιών και επιχειρήσεων της ΕΕ. 
Μπορεί να αποδειχθεί χρησιμότατος μηχανισμός που θα χρηματοδοτείται μέσω π.χ. του 7ου ΠΠ 
ή των Διαρθρωτικών Ταμείων, συμπληρώνοντας έτσι τους στόχους του CIP.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Η Κοινότητα πρέπει να εξοπλιστεί με 
μια αξιόπιστη αναλυτική βάση για να 
υποστηρίξει τη χάραξη της πολιτικής στους 
τομείς των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
στους βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση 
αυτού του είδους θα μπορούσε να προσθέσει 
αξία στις πληροφορίες που διατίθενται σε 
εθνικό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η 
Κοινότητα πρέπει να φροντίσει για την 
κοινή ανάπτυξη των στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας στους κλάδους της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και για την 
προώθηση των ορθών πρακτικών όσον 
αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και 
την επιχειρηματική νοοτροπία, όπου 
περιλαμβάνονται η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και οι ίσες ευκαιρίες για τα δύο 
φύλα.

(21) Η Κοινότητα πρέπει να εξοπλιστεί με 
μια αξιόπιστη αναλυτική βάση για να 
υποστηρίξει τη χάραξη της πολιτικής στους 
τομείς των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
στους βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση 
αυτού του είδους θα μπορούσε να προσθέσει 
αξία στις πληροφορίες που διατίθενται σε 
εθνικό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η 
Κοινότητα πρέπει να φροντίσει για την 
κοινή ανάπτυξη των στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας στους κλάδους της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και για την 
προώθηση των ορθών πρακτικών όσον 
αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και 
την επιχειρηματική νοοτροπία, όπου 
περιλαμβάνονται η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και οι ίσες ευκαιρίες για τα δύο 
φύλα. Η Κοινότητα πρέπει επίσης να 
προνοήσει για τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
ισχύος ορισμού των Νέων Καινοτόμων 
Επιχειρήσεων και των Νέων Εισαγμένων 
στο Χρηματιστήριο Επιχειρήσεων ως 
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κοινό πρότυπο αναφοράς για τα κράτη 
μέλη που επιθυμούν να θεσπίσουν ευνοϊκό 
φορολογικό καθεστώς για τις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς όπως το περιγραφόμενο με τους ορισμούς των «Νέων 
Καινοτόμων Επιχειρήσεων» και των «Νέων Εισαγμένων στο Χρηματιστήριο Επιχειρήσεων», 
που περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές του κοινωνικού κόστους, αποτελεί 
παράγοντα που θα τονώσει τις επενδύσεις σε ΜΜΕ. Τα φορολογικά θέματα ρυθμίζονται βασικά 
σε εθνικό επίπεδο, αλλά η κοινή ανάπτυξη πολιτικών ανταγωνιστικότητας επιβάλλει την ύπαρξη 
κοινού προτύπου αναφοράς που θα εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
θεσπίσουν φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Η Κοινότητα πρέπει να εξοπλιστεί με 
μια αξιόπιστη αναλυτική βάση για να 
υποστηρίξει τη χάραξη της πολιτικής στους 
τομείς των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας 
στους βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση 
αυτού του είδους θα μπορούσε να προσθέσει 
αξία στις πληροφορίες που διατίθενται σε 
εθνικό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η 
Κοινότητα πρέπει να φροντίσει για την 
κοινή ανάπτυξη των στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας στους κλάδους της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και για την 
προώθηση των ορθών πρακτικών όσον 
αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και 
την επιχειρηματική νοοτροπία, όπου 
περιλαμβάνονται η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και οι ίσες ευκαιρίες για τα δύο 
φύλα.

(21) Η Κοινότητα πρέπει να εξοπλιστεί με 
μια αξιόπιστη αναλυτική βάση για να 
υποστηρίξει τη χάραξη της πολιτικής στους 
τομείς των μικροεπιχειρήσεων, των ΜΜΕ, 
της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας 
και της ανταγωνιστικότητας στους 
βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση αυτού 
του είδους θα μπορούσε να προσθέσει αξία 
στις πληροφορίες που διατίθενται σε εθνικό 
επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η 
στατιστική αυτή σχετικά με την 
κατάσταση των μικροεπιχειρήσεων και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει 
να συζητείται κατά την Εαρινή Διάσκεψη 
Κορυφής σε συνδυασμό με την υποβολή 
έκθεσης για την πρόοδο της διαδικασίας 
της Λισαβόνας. Η Κοινότητα πρέπει να 
φροντίσει για την κοινή ανάπτυξη των 
στρατηγικών ανταγωνιστικότητας στους 
κλάδους της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών, και για την προώθηση των 
ορθών πρακτικών όσον αφορά το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και την 
επιχειρηματική νοοτροπία, όπου 
περιλαμβάνονται η εταιρική κοινωνική 
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ευθύνη και οι ίσες ευκαιρίες για τα δύο 
φύλα.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η Ένωση πρέπει να διαθέτει λεπτομερή στατιστική και συγκρίσιμα στοιχεία για τις 
μικροεπιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
συζητούνται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, συγκεκριμένα κατά την Εαρινή Σύνοδο του 
Συμβουλίου και σε συνδυασμό με την υποβολή έκθεσης για τη διαδικασία της Λισαβόνας.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)

(21α) Τα κοινοτικά μέτρα που λαμβάνονται 
για τις επιχειρήσεις έχουν υποτιμήσει τη 
σημασία των μικρών επιχειρήσεων και των 
μικροεπιχειρήσεων καθώς και των 
διαφόρων πτυχών τους. Παρόλο που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 98% του 
βιομηχανικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και περισσότερες από τις μισές 
θέσεις απασχόλησης, η κατάσταση και ο 
ρόλος τους δεν είναι ακόμη επαρκώς 
γνωστά. Πρέπει να εκπονηθούν μελέτες και 
οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις για 
τις επιχειρήσεις αυτές, ιδίως για τις μικρές 
βιοτεχνίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ένας επίσημος ορισμός των μικρών επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων που 
αποτελούν το 98% των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ένωση. Ωστόσο, οι υπάρχουσες 
κοινοτικές μελέτες πάνω στις επιχειρήσεις αυτές δεν επαρκούν. Πρέπει συνεπώς να 
εμβαθύνουμε στη στατιστική και οικονομική γνώση των μικρών επιχειρήσεων και των μικρών 
βιοτεχνιών, ούτως ώστε να προσαρμόσουμε καλύτερα στις ανάγκες τους την εφαρμογή των 
κοινοτικών προγραμμάτων δράσης που τις αφορούν.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)

(22α) Σύμφωνα με την τρίτη έκδοση του 
Εγχειριδίου του Όσλο (ΟΟΣΑ/Eurostat, 
Νοέμβριος 2005), «καινοτομία» είναι η 
εφαρμογή ενός νέου ή σημαντικά 
βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή 
υπηρεσίας), ή διαδικασίας, μιας νέας 
μεθόδου εμπορίας, ή μιας νέας 
οργανωτικής μεθόδου στις επιχειρηματικές 
πρακτικές, στην οργάνωση του τόπου 
εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. 
«Καινοτόμες δραστηριότητες» συνιστούν 
όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, 
οργανωτικά, χρηματοδοτικά και εμπορικά 
βήματα που οδηγούν πράγματι στην 
εφαρμογή καινοτομιών, ή την επιδιώκουν. 
Ορισμένες καινοτόμες δραστηριότητες 
είναι καθεαυτές καινοτόμες, άλλες δεν 
αποτελούν πρωτότυπες δραστηριότητες 
αλλά είναι απαραίτητες για την εφαρμογή 
καινοτομιών. Στις καινοτόμους 
δραστηριότητες περιλαμβάνεται και η 
Ε&Α που δεν σχετίζεται άμεσα με την 
εξέλιξη συγκεκριμένης καινοτομίας. 
Επομένως, το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει 
να καλύπτει την καινοτομία σε όλους τους 
τομείς και να εστιάζεται σε αυτήν σε όλες 
τις πτυχές της αλυσίδας αξίας: παραγωγή, 
διανομή, εμπορία, διοίκηση των 
επιχειρήσεων, ανθρώπινοι πόροι κλπ. Το 
πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει επίσης να 
καλύπτει τη θεσμική καινοτομία, η οποία 
περιλαμβάνει την καινοτομία όσον αφορά 
τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις 
στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για τη 
διαχείριση της καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Εγχειρίδιο του Όσλο περιλαμβάνει τους προσανατολισμούς των ΟΟΣΑ/ΕΕ όσον αφορά τη 
συλλογή και ερμηνεία δεδομένων για την καινοτομία. Το Εγχειρίδιο αναθεωρήθηκε πρόσφατα 
και η τρίτη του έκδοση παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2005. Το Εγχειρίδιο διασαφηνίζει την 
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έννοια της καινοτομίας και δεδομένου ότι ο ορισμός της καινοτομίας του CIP πρέπει να 
συμφωνεί με τους πλέον πρόσφατους ορισμούς της εννοίας της καινοτομίας, το Εγχειρίδιο του 
Όσλο αποτελεί την προφανή πηγή τέτοιων ορισμών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη 23

(23) Η αγορά για τη μεταφορά και την 
απορρόφηση της γνώσης είναι πολλές φορές 
ασαφής και η έλλειψη ενημέρωσης ή η 
αδυναμία δημιουργίας συνδέσεων έχει ως 
αποτέλεσμα την ύψωση εμποδίων. Οι 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης 
δυσκολίες όσον αφορά την ενσωμάτωση 
των τεχνολογιών που δεν περιλαμβάνονται 
στο παραδοσιακό πεδίο δραστηριοτήτων 
τους και την πρόσβαση σε νέους τύπους 
δεξιοτήτων. Η καινοτομία μπορεί να 
σημαίνει πολύ υψηλούς 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η 
αποδοτικότητα μπορεί να καθυστερήσει 
λόγω προσκομμάτων στην ανάπτυξη και η 
φορολογία μπορεί να είναι εκείνη από την 
οποία θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία. Οι 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
εκμετάλλευση των ευκαιριών συχνά 
παρουσιάζουν έλλειμμα. Θεσμικά ή 
ρυθμιστικά εμπόδια είναι δυνατόν να 
καθυστερήσουν ή να υπονομεύσουν την 
ανάδειξη νέων αγορών και την πρόσβαση σε 
αυτές. Επιπλέον, οι οικονομικές συγκυρίες 
μπορεί να είναι καθοριστικές για την 
ανάπτυξη ή όχι της καινοτομίας.

(23) Η αγορά για τη μεταφορά και την 
απορρόφηση της γνώσης είναι πολλές φορές 
ασαφής και η έλλειψη ενημέρωσης ή η 
αδυναμία δημιουργίας συνδέσεων έχει ως 
αποτέλεσμα την ύψωση εμποδίων. Οι 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης 
δυσκολίες όσον αφορά την ενσωμάτωση 
των τεχνολογιών που δεν περιλαμβάνονται 
στο παραδοσιακό πεδίο δραστηριοτήτων 
τους και την πρόσβαση σε νέους τύπους 
δεξιοτήτων. Η καινοτομία μπορεί να 
σημαίνει πολύ υψηλούς 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η 
αποδοτικότητα μπορεί να καθυστερήσει 
λόγω προσκομμάτων στην ανάπτυξη και η 
φορολογία μπορεί να είναι εκείνη από την 
οποία θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία. Οι 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
εκμετάλλευση των ευκαιριών συχνά 
παρουσιάζουν έλλειμμα. Θεσμικά ή 
ρυθμιστικά εμπόδια είναι δυνατόν να 
καθυστερήσουν ή να υπονομεύσουν την 
ανάδειξη νέων αγορών και την πρόσβαση σε 
αυτές. Οι περί πτωχεύσεως νομοθεσίες 
συνιστούν ενίοτε ισχυρά αντικίνητρα για 
την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου 
λόγω του φόβου αποτυχίας. Επιπλέον, οι 
οικονομικές συγκυρίες μπορεί να είναι 
καθοριστικές για την ανάπτυξη ή όχι της 
καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περί πτωχεύσεως νόμος μπορεί να αποτελεί δυσβάσταχτο ρυθμιστικό άχθος για την ανάληψη 
επιχειρηματικού κινδύνου και επομένως και για τη δημιουργία μικρών καινοτόμων 
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επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)

(25α) Η δημιουργία ενιαίου ειδικευμένου 
Κοινοτικού Οργανισμού για την 
Καινοτομία μπορεί να αποτελέσει 
πρόσθετο και αποτελεσματικό μηχανισμό 
για την προώθηση της καινοτομίας στην 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία αποτελεί τη βασική κινητήριο δύναμη για την ανταγωνιστικότητα. Όμως, πέραν 
των μέτρων που προτείνει η παρούσα απόφαση, απαιτείται ένας πρόσθετος μηχανισμός σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να συντονίζει τις σχετικές πολιτικές στην ΕΕ και να ενισχύει την 
καινοτομία. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ειδικού ευρωπαϊκού οργανισμού για την καινοτομία 
με ειδικευμένο προσωπικό που θα μπορεί να αξιολογεί την κατάσταση της καινοτομίας στην ΕΕ 
και θα προτείνει τα απαραίτητα μέτρα, κατά τρόπο ανεξάρτητο και ενδεχομένως πέραν των 
πολιτικών που υποστηρίζει η Επιτροπή, διατηρώντας επιχειρησιακή σχέση με αυτήν.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)

(28α) Η διαλειτουργικότητα είναι 
πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη 
της κοινωνίας της πληροφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία μιας καινοτόμου κοινωνίας της 
πληροφορίας· η σημασία της αποδεικνύεται π.χ. από την έγκριση του ‘Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας για τις Πανευρωπαϊκές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης’ 
(European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services -
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) και τον ορισμό που περιέχει για τα ανοιχτά 
πρότυπα.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) Στους φυσικούς πόρους, η συνετή και 
ορθολογική χρήση των οποίων προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της Συνθήκης, δεν 
περιλαμβάνονται μόνο οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, αλλά και το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα, που 
αφενός αποτελούν βασικές πηγές ενέργειας 
και αφετέρου είναι οι κύριες πηγές 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

(34) Στους φυσικούς πόρους, η συνετή και 
ορθολογική χρήση των οποίων προβλέπεται 
από το άρθρο 174 της Συνθήκης, δεν 
περιλαμβάνονται μόνο μερικές ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, αλλά και το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα, που 
αφενός αποτελούν βασικές πρωτογενείς
πηγές ενέργειας και αφετέρου είναι οι κύριες 
πηγές ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όχι όλοι οι φυσικοί πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης αποτελούν 
ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους και αντιστρόφως. Για παράδειγμα, η ηλιακή ενέργεια –
σίγουρα ένας ανανεώσιμος ενεργειακός πόρος – δεν αποτελεί φυσικό πόρο υπό την έννοια του 
άρθρου 174. Το νερό – ασφαλώς ένας φυσικός πόρος – αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
για την υδροηλεκτρική ενέργεια.
Οι εκπομπές CO2 από βιοτικές πηγές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ανθρωπογενείς εκπομπές. 
Οι τελευταίες προκαλούνται κυρίως από την καύση υδρογονανθράκων, άνθρακα και άλλων 
στερεών καυσίμων.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 71
Αιτιολογική σκέψη 34α (νέα)

(34α) Η διαφοροποίηση των ενεργειακών 
προμηθειών μειώνει την εξάρτηση από μια 
μόνο πηγή ενέργειας. Κατά την επιλογή 
των επιμέρους στοιχείων του ενεργειακού 
μείγματος θα πρέπει πάντως να 
λαμβάνονται υπόψη οι ενεργειακές πηγές 
που ήδη συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων του Κιότο και εξασφαλίζουν τις 
ενεργειακές προμήθειες σε περίπτωση 
διακοπής της προμήθειας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες ενέργειες.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 72
Αιτιολογική σκέψη 35

(35) Στην Πράσινη Βίβλο με τον τίτλο 
«Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού»1

αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από 
εξωτερικές πηγές ενέργειας και ότι η 
εξάρτησή της αυτή μπορεί να φτάσει έως το 
70 % μετά από 20-30 χρόνια. Για το λόγο 
αυτό τονίζεται η ανάγκη εξισορρόπησης της 
πολιτικής της προσφοράς μέσω δράσεων 
που να είναι σαφώς υπέρ μιας πολιτικής για 
τη ζήτηση και ζητείται η καλύτερη 
διαχείριση και η περισσότερο φιλική προς το 
περιβάλλον κατανάλωση, ιδίως στους τομείς 
των μεταφορών και των κτιρίων. Ζητείται 
επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών από 
την πλευρά της προσφοράς ενέργειας ώστε 
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ανόδου της 
θερμοκρασίας του πλανήτη και να 
επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος είχε ήδη τεθεί 
σε παλαιότερα σχέδια δράσης και 
ψηφίσματα, να ανέλθει στο 12% το ποσοστό 
της ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές σε ακαθάριστη 
εσωτερική κατανάλωση έως το 2010.

(35) Στην Πράσινη Βίβλο με τον τίτλο 
«Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού»2

αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξαρτάται όλο και περισσότερο από 
εξωτερικές πηγές ενέργειας και ότι η 
εξάρτησή της αυτή μπορεί να φτάσει έως το 
70 % μετά από 20-30 χρόνια. Για το λόγο 
αυτό τονίζεται η ανάγκη εξισορρόπησης της 
πολιτικής της πλευράς της προσφοράς
μέσω δράσεων που να είναι σαφώς υπέρ 
μιας πολιτικής για την πλευρά της ζήτησης
και ζητείται η καλύτερη διαχείριση και η 
περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον 
κατανάλωση, ιδίως στους τομείς των 
μεταφορών και των κτιρίων. Ζητείται επίσης 
να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
νέων και ανανεώσιμων πηγών από την 
πλευρά της προσφοράς ενέργειας ώστε να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ανόδου της 
θερμοκρασίας του πλανήτη και να 
επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος είχε ήδη τεθεί 
σε παλαιότερα σχέδια δράσης και 
ψηφίσματα, να ανέλθει στο 12% το ποσοστό 
της ενέργειας που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές σε ακαθάριστη 
εσωτερική κατανάλωση έως το 2010.

Or. en

  
1 COM (2000) 769, 29.11.2000.
2 COM (2000) 769, 29.11.2000.
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Claude Turmes και Britta Thomsen

Τροπολογία 73
Αιτιολογική σκέψη 40α (νέα)

(40α) Το ειδικό αυτό πρόγραμμα πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των γενικών 
στόχων της βελτίωσης της ενεργειακής 
διαφοροποίησης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
ΕΕ, ιδίως των ΜΜΕ, με παράλληλη 
προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό 
των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα 
αυτό. Τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης του ειδικού προγράμματος θα 
εστιαστούν επίσης στις τεχνολογικές 
βελτιώσεις των διαδικασιών παραγωγής 
και θα προτείνουν βελτίωση των κερδών 
απόδοσης μέσω της βελτίωσης της 
διαχείρισης των μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική αυτή σκέψη τονίζει τη βελτίωση της απόδοσης που αναμένεται από την εφαρμογή 
του ειδικού αυτού προγράμματος και εξετάζει και τις τεχνολογικές μεταβολές και τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης των μεταφορών.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 74
Αιτιολογική σκέψη 42

(42) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
ενεργειακή απόδοση, εκτός από τα 
πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με το 
περιβάλλον, συγκαταλλέγονται μεταξύ των 
ταχύτερα αναπτυσσόμενων βιομηχανιών 
στην Κοινότητα, δημιουργώντας νέες και 
καινοτόμες θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας 
βρίσκεται επικεφαλής σε παγκόσμιο 
επίπεδο, όσον αφορά την ανάπτυξη 
τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, 

(42) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
ενεργειακή απόδοση, εκτός από τα 
πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με το 
περιβάλλον, συγκαταλλέγονται μεταξύ των 
ταχύτερα αναπτυσσόμενων βιομηχανιών 
στην Κοινότητα, δημιουργώντας νέες και 
καινοτόμες θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας 
βρίσκεται επικεφαλής σε παγκόσμιο 
επίπεδο, όσον αφορά την ανάπτυξη 
τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, 
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επιτυγχάνοντας οικονομική και κοινωνική 
συνοχή και αποφεύγοντας τη σπατάλη των 
πόρων.

επιτυγχάνοντας οικονομική και κοινωνική 
συνοχή και αποφεύγοντας τη σπατάλη των 
πόρων. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι 
ζωτικής σημασίας η συνέχιση των 
επενδύσεων και η περαιτέρω τεχνολογική 
ανάπτυξη στον τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόψει της εντεινόμενης κατανάλωσης ενέργειας, είναι ζωτική η επιδίωξη περαιτέρω 
επενδύσεων στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι συμπεφωνημένοι στόχοι στον 
τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και να διατηρηθεί η ηγετική θέση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας ανανεώσιμης ενέργειας.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Claude Turmes και Britta Thomsen

Τροπολογία 75
Αιτιολογική σκέψη 45

(45) Η διεθνής διάσταση (‘COOPENER’) 
του προγράμματος που θεσπίστηκε με την 
απόφαση 1230/2003/ΕΚ πρέπει να 
συνεχιστεί μέσα στο πλαίσιο των νέων 
κοινοτικών μέσων για την εξωτερική 
βοήθεια.

(45) Η διεθνής διάσταση (‘COOPENER’) 
του προγράμματος που θεσπίστηκε με την 
απόφαση 1230/2003/ΕΚ πρέπει να 
συνεχιστεί μέσα στο πλαίσιο των νέων 
κοινοτικών μέσων για την εξωτερική 
βοήθεια ως μέρος ενός θεματικού 
προγράμματος για το περιβάλλον και τη 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. 
Πάντως, πρέπει να υπάρχει στενή σχέση 
μεταξύ του σχετικού μέρους του θεματικού 
προγράμματος και του ειδικού 
προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια –
Ευρώπη» ούτως ώστε να εκμεταλλευθούμε 
την ειδική πείρα που έχει συγκεντρώσει ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ευφυή 
Ενέργεια – Ευρώπη και να βοηθήσουμε τις 
ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις δυνατές 
αγορές ευφυούς ενέργειας που υπάρχουν 
εκτός Ευρώπης.

Or. en
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Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 76
Αιτιολογική σκέψη 47α (νέα)

(47α) Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να 
λειτουργεί βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας μέσω σχετικών 
περιφερειακών οργανώσεων, ούτως ώστε 
να εντείνει την ανταγωνιστικότητα και το 
δυναμικό καινοτομίας των ΜΜΕ, κατά 
προτίμηση σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής συνοχής των περιφερειών εξαρτάται κυρίως από το 
επίπεδο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των τοπικών τους ΜΜΕ.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 77
Αιτιολογική σκέψη 49α (νέα)

(49α) Για να εξασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή του προγράμματος πλαίσιο στο 
σύνολό του, την Επιτροπή βοηθά 
Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού 
Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέργεια στα πλαίσια του CIP και μεταξύ του CIP και άλλων 
κοινοτικών προγραμμάτων.
Προς τούτο και προς ενσωμάτωση του Εγχειριδίου του Όσλο (ΟΟΣΑ/Eurostat, Νοε. 2005) η 
εμπειρία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων εργασίας θα 
είναι επωφελής για τη συνολική ποιοτική διαχείριση του προγράμματος.
Το Εγχειρίδιο του Όσλο διασαφηνίζει την έννοια της καινοτομίας και αναθεωρήθηκε 
πρόσφατα. Δεδομένου ότι ο ορισμός της καινοτομίας στο CIP πρέπει να συμφωνεί με τους 
πλέον πρόσφατους ορισμούς της έννοιας της καινοτομίας, το Εγχειρίδιο του Όσλο συνιστά την 
προφανή πηγή για τέτοιους ορισμούς.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 78
Αιτιολογική σκέψη 49α (νέα)

(49α) Για να εξασφαλιστεί η συνεπής 
εφαρμογή του προγράμματος πλαίσιο στο 
σύνολό του, την Επιτροπή βοηθά 
Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού 
Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να κατακερματιστεί το πρόγραμμα σε τρία εντελώς διαφορετικά υποπρογράμματα, πρέπει 
να εξασφαλίσουμε τη συνοχή του με αποτελεσματικές συνέργειες και συντονισμό μεταξύ των 
τριών υποπρογραμμάτων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου μπορεί να το επιτύχει 
αυτό με τις συμβουλές που θα προσφέρει, όσον αφορά και τα ετήσια προγράμματα. Το 
σημαντικότερο είναι ότι το CIP θα εκμεταλλευτεί την πείρα και εμπειρογνωμοσύνη των 
συμμετεχόντων σε μια τέτοια ομάδα. Επιπλέον, από την πρόταση της Επιτροπής λείπει το 
στοιχείο της διαβούλευσης των ενδιαφερομένων και της συμμετοχής στη διαδικασία εκτέλεσης.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 79
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα πλαίσιο δεν θα καλύψει 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης.

3. Το πρόγραμμα πλαίσιο δεν θα καλύψει 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης·
προωθεί όμως ρητά την καινοτόμο 
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης. Εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει 
χρηματοδοτικό χάσμα μεταξύ έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του CIP και του 7ου ΠΠ ούτως 
ώστε να αποφευχθούν τα κενά στη διαδικασία έρευνας-καινοτομίας.
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Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 80
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Το πρόγραμμα πλαίσιο δεν θα καλύψει 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης.

3. Το πρόγραμμα πλαίσιο δεν θα καλύψει 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης· 
προωθεί όμως ρητά την καινοτόμο 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας 
και της ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις.

Or. es

Αιτιολόγηση

Καθίσταται απαραίτητη η λήψη μέτρων υπέρ της μεταφοράς τεχνολογίας και για τη γεφύρωση 
του χάσματος που υπάρχει στην Ευρώπη μεταξύ έρευνας και εφαρμογής στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 81
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο α)

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) και 
των μικρών επιχειρήσεων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Παρόλο που ο όρος μικροεπιχείρηση περικλείεται στον ορισμό των ΜΜΕ, το πρόγραμμα 
πλαίσιο πρέπει να υπογραμμίσει τη σημασία τους στον ιστό της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τροπολογία: Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Τροπολογία 82
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο α)

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

των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρού και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 
ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδοθεί στις 
μικρές επιχειρήσεις και τις μικρές 
βιοτεχνίες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν περίπου το 98% του βιομηχανικού ιστού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διαθέτουν τις μισές περίπου θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές 
και ιδίως οι μικρές βιοτεχνίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και ιδιαίτερες ανάγκες 
και προσδοκίες.
Κατά συνέπεια, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στις επιχειρήσεις αυτές στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαίσιο για να ληφθούν τα αναγκαία και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους 
μέτρα.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 83
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο β)

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας·

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας 
καθώς και καινοτομιών για την 
αναβάθμιση της ασφάλειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει συμπληρώνοντας το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα 
σχετικά με την ασφάλεια να προωθεί, λόγω των διαφορετικών συνθηκών ασφαλείας που 
επικρατούν σήμερα, και καινοτομίες που αναβαθμίζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τωνπολιτών της.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 84
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο βα) (νέο)

βα) ενίσχυση της καινοτόμου 
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επιχειρηματικής εφαρμογής των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και 
ανάπτυξης. Στην προσπάθεια αυτή 
εντάσσεται και ο τομέας μεταξύ έρευνας 
και εφαρμογής ή εισαγωγή στην αγορά 
ύστερα από την ολοκλήρωση της 
προανταγωνιστικής ανάπτυξης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή αποτελεσμάτων της έρευνας και της ανάπτυξης σε επιχειρηματικές διαδικασίες 
παραγωγής και σε προϊόντα έτοιμα προς εμπορία είναι σημαντική για την αξιοποίηση του 
δυναμικού της καινοτομίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλυφθεί το κενό μεταξύ έρευνας και 
καινοτομίας. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η κάλυψη κάθε τεχνικού κενού στις δυνατότητες 
χρηματοδότησης. Το στάδιο μεταξύ έρευνας και εφαρμογής δεν είναι κάτι το ακαθόριστο και 
δεν περιλαμβάνει μόνο την προανταγωνιστική φάση.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 85
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο γ)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη, όλα τα προγράμματα της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πτυχή 
της βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα αποτελεί και στόχο της Ατζέντας της Λισσαβόνας.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 86
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο δα) (νέο)

δα) η εφαρμογή ενός ειδικού 
προγράμματος για τις μικρές επιχειρήσεις 
με σκοπό την εφαρμογή των δέκα 
κατευθυντηρίων γραμμών του ευρωπαϊκού 
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Χάρτη μικρών επιχειρήσεων σε κοινοτικό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ένας επίσημος ορισμός των μικρών επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων που 
αποτελούν το 98% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ο οποίος επιτρέπει τη χάραξη των 
ενδεδειγμένων πολιτικών. Η εφαρμογή των δέκα συστάσεων του ευρωπαϊκού Χάρτη μικρών 
επιχειρήσεων πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί. Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει στη σελίδα 5 
«(το πρόγραμμα) θα είναι ένα σημαντικό μέσο, … και για να προσφέρει κοινοτική υποστήριξη 
στα μέτρα των κρατών μελών για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Χάρτη των μικρών 
επιχειρήσεων». Η τροπολογία εισάγει απλώς αυτήν την καλή πρόθεση στο νομοθετικό κείμενο. 
Επιπλέον, η Επιτροπή λησμονεί συχνά ότι και εκείνη πρέπει να εφαρμόσει αυτόν τον Χάρτη.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 87
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο δα) (νέο)

δα) τη συμβολή στη βελτιστοποίηση των 
σχέσεων μεταξύ των υφισταμένων κέντρων 
πληροφόρησης (σε κοινοτικό, εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, π.χ. ΕΚΠ), τα οποία 
μπορούν να παρέχουν σε ΜΜΕ, στη 
βιομηχανία και σε ιδρύματα γνώσεων όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
το παρόν πρόγραμμα πλαίσιο, το 7ο

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και 
ανάπτυξη και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υπάρχοντα γραφεία παροχής πληροφοριών πρέπει να λαμβάνουν καθοδήγηση και 
πληροφορίες ούτως ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν ΜΜΕ, τη βιομηχανία και τα ιδρύματα 
γνώσεων, και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 88
Άρθρο 2, παράγραφος 2α) (νέα)
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2α. Η εκτέλεση των στόχων του 
προγράμματος πλαίσιο συντονίζεται από 
οριζόντια επιτροπή διαχείρισης που 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
επιτροπών διαχείρισης των EIPC, ICTC 
και IEEC που θεσπίζονται από το άρθρο 
46.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των τριών επιτροπών διαχείρισης για κάθε ειδικό πρόγραμμα του CIP, θα ήταν χρήσιμο 
εργαλείο ένα όργανο συντονισμού που θα ελέγχει την τήρηση των οριζόντιων στόχων του CIP.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 89
Άρθρο 4, σημείο δ)

δ) άλλες τρίτες χώρες, εφόσον το επιτρέπουν 
οι συμφωνίες.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες αυτού τυ 
προγράμματος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπληρωθούν οι επείγουσες ανάγκες.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 90
Άρθρο 5, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα 
εργασίας για τα ειδικά προγράμματα 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα 
εργασίας για τα ειδικά προγράμματα 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2 λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στις 
μελλοντικές εξελίξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο η απαραίτητη ευελιξία.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 91
Άρθρο 6, Τίτλος

Είδος των μέτρων εφαρμογής Κοινά μέτρα εφαρμογής για το πρόγραμμα 
πλαίσιο

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφήνεια, προσδιορίζοντας ότι υπάρχει μια κοινή εργαλειοθήκη μέσων εφαρμογής 
στη διάθεση όλων των υποπρογραμμάτων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 92
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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

1. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας 
προσδιορίζουν τα κατάλληλα μέτρα 
εφαρμογής για καθένα από τα τρία ειδικά 
προγράμματα. Τα μέτρα εφαρμογής που 
περιγράφονται λεπτομερέστερα στο Τμήμα 
2 των κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ 
είναι ενδεικτικά για κάθε ειδικό 
πρόγραμμα αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και για τα τρία ειδικά 
προγράμματα. Τα κοινά και για τα τρία 
ειδικά προγράμματα μέτρα εφαρμογής 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφήνεια, προσδιορίζοντας ότι υπάρχει μια κοινή εργαλειοθήκη μέσων εφαρμογής 
στη διάθεση όλων των υποπρογραμμάτων.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 93
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο γ)

γ) τα δοκιμαστικά σχέδια, τα σχέδια γ) τα δοκιμαστικά σχέδια, τα σχέδια 



PE 367.642v01-00 26/112 AM\593717EL.doc

EL

εμπορικής εκμετάλλευσης και άλλα μέτρα 
για την προώθηση της καινοτομίας·

εμπορικής εκμετάλλευσης και άλλα μέτρα 
για την προώθηση της καινοτομίας· ιδίως το 
δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων 
πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Info-Centers)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης έχει ήδη αποκτήσει πείρα στον τομέα αυτό 
και μπορεί κατά συνέπεια να παράσχει βοήθεια και στις μικρές και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 94
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο γ)

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 και την 
υλοποίηση του δυναμικού καινοτομίας των 
ΜΜΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστούν τόσο η εκ μέρους των ΜΜΕ εκμετάλλευση του δυναμικού γνώσης (όπως 
τα πανεπιστήμια, άλλα κοινοτικά προγράμματα και εθνικά ή διεθνή προγράμματα Ε&ΤΑ) όσο 
και η υλοποίηση του δυναμικού καινοτομίας των ΜΜΕ, ούτως ώστε να καταστεί πιο ορατή η 
διαδικασία καινοτομίας και οι σχέσεις μεταξύ ΜΜΕ και των κοινοτήτων της Ε&ΤΑ.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 95
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο ε)

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

ε) οι δραστηριότητες ανταλλαγής και 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης όσον αφορά 
τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση 
καινοτομίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εντείνουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με το γεγονός ότι το σημερινό ανεπαρκές 
επίπεδο καινοτομίας στην Ευρώπη οφείλεται στο κενό τόσο της προσφοράς χρηματοδότησης 
προς ΜΜΕ όσο και της ζήτησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από ΜΜΕ.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 96
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο ζ)

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 εκπονούνται σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, που 
συνάδουν προς την αρχή ουδετερότητος 
της τεχνολογίας που θεσπίζει το άρθρο 
23(2) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για το 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών1·
1 ΕΕ L 134, 30.4.2004, σελ. 114.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια του CIP με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία της 
ΕΕ για τις τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες δημόσιων προμηθειών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 97
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο η)

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί και η συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών ενώσεων.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 98
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο η)

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

η) συνεργασία μη κρατικών φορέων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή ενώσεων σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις θα έπρεπε να αποτελεί τον κύριο στόχο και για το 
λόγο αυτό η ενίσχυση φορέων που πλαισιώνουν τις επιχειρήσεις δεν πρέπει να περιοριστεί σε 
απλές αδελφοποιήσεις.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 99
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο η)

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να παραμεληθεί το τοπικό επίπεδο ή η τρίτη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
αδελφοποίηση μεταξύ αρχών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 100
Άρθρο 6, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Η Επιτροπή, σε συντονισμό με τα 
κράτη μέλη, δύναται να εφοδιάζεται 
δημοσίως καινοτόμα προϊόντα και 
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υπηρεσίες όπου αυτό είναι απαραίτητο για 
να επιτυγχάνονται οι στόχοι του 
προγράμματος πλαίσιο, και όπου υπάρχει 
σαφές κοινό συμφέρον των κρατών μελών 
όσον αφορά την ευρωπαϊκής κλίμακας 
ανάπτυξη των καινοτόμων ικανοτήτων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδίως ΜΜΕ. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
θεσπίζει σχέδια κοινού συμφέροντος που 
περιλαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και 
οργανωτικά καθήκοντα.
Η Επιτροπή, σε συντονισμό με τα κράτη 
μέλη, εγκρίνει κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα 
εκτέλεσης για τα σχέδια αυτά. Επί τη βάσει
των συμπεφωνημένων κοινών τεχνικών 
προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων 
εκτέλεσης, η Επιτροπή δημοσιεύει 
προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών 
όσον αφορά την εκτέλεση των σχετικών 
σχεδίων. Η προμήθεια διεξάγεται 
αποκλειστικά από την Επιτροπή βάσει των 
κανόνων που ισχύουν για τις κοινοτικές 
προμήθειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες προμήθειες προϊόντων ΜΜΕ είναι ζωτική για την επιτυχία των στόχων του 
προγράμματος λόγω του χάσματος της ζήτησης, όπως καταδεικνύει ο νόμος ‘Small Business 
Innovation Development Act’ των ΗΠΑ που τονώνει την εκ μέρους της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης ζήτηση προϊόντων ΜΜΕ.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 101
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.

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφήνεια, προσδιορίζοντας ότι υπάρχει μια κοινή εργαλειοθήκη μέσων εφαρμογής 
στη διάθεση όλων των υποπρογραμμάτων.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 102
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 και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ 
ισχύουν για όλα τα ειδικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή επικουρεί 
στην εκπόνηση των προγραμμάτων 
εργασίας Συμβουλευτική Επιτροπή 
Υψηλού Επιπέδου για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα υπέρ του σχεδιασμού του CIP είναι η ευκαιρία να 
δημιουργηθεί συνεργία μεταξύ των τριών ειδικών προγραμμάτων.
Για να δημιουργηθεί και εξασφαλιστεί η συνεργία πρέπει να εξασφαλιστεί μεγάλος βαθμός 
ευελιξίας των προγραμμάτων εργασίας. Ένα μέσο για να επιτευχθεί αυτό είναι η ισχύς όλων 
των μέτρων εφαρμογής σε κάθε ειδικό πρόγραμμα. Θα είναι επωφελής για τη συνολική 
ποιοτική διαχείριση του προγράμματος η πείρα μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων κατά την 
αντιμετώπιση του θέματος αυτού στα πλαίσια της εκπόνησης των προγραμμάτων εργασίας.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Βritta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 103
Άρθρο 8, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση 
εφαρμογής για κάθε ειδικό πρόγραμμα 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 

Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση 
εφαρμογής για κάθε ειδικό πρόγραμμα 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 
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υποστηρίζει με βάση τη δημοσιονομική 
εκτέλεση, τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο.

υποστηρίζει με βάση τη δημοσιονομική 
εκτέλεση, τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο. Η ετήσια έκθεση του ειδικού 
προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία» προσδιορίζει σαφώς τα μέσα 
δημοσιονομικής εκτέλεσης, τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο όσον 
αφορά τις υποστηριζόμενες 
δραστηριότητες οικοκαινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με την οικοκαινοτομία, και σε επίπεδο αξιολόγησης.

Τροπολογία: Βritta Thomsen

Τροπολογία 104
Άρθρο 8, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Για το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
του προγράμματα θα πραγματοποιηθούν 
ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις στις 
οποίες θα εξεταστούν θέματα όπως η 
συνάφεια, η συνοχή και οι συνεργίες, η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
βιωσιμότητα και η χρησιμότητα.

2. Για το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
του προγράμματα θα πραγματοποιηθούν 
ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις στις 
οποίες θα εξεταστούν θέματα όπως η 
συνάφεια, η συνοχή και οι συνεργίες (τόσο 
εντός του προγράμματος πλαίσιο όσο και 
με άλλα κοινοτικά προγράμματα), η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
βιωσιμότητα και η χρησιμότητα.

Οι αξιολογήσεις πρέπει να εξετάζουν την 
«ειδική για κάποιο τομέα καινοτομία» και 
τις υπηρεσίες που εκτίθενται στο 
παράρτημα III.
Τα μέτρα αξιολόγησης πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα 
εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργία εντός του CIP και μεταξύ αυτού και των λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων 
αποτελεί σημαντικό επιχείρημα για την εκπόνηση του CIP. Είναι επομένως σημαντική η σχετική 
αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση αυτή θα αποτελεί επίσης πολύτιμη βάση για την μελλοντική 
αναθεώρηση των προγραμμάτων.
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Η αξιολόγηση του προγράμματος όσον αφορά τους τομείς αποτελεί μέσο για την εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών χρηματοδότησης στους διάφορους τομείς.
Τα μέτρα αξιολόγησης πρέπει να περιληφθούν στο πρόγραμμα εργασίας ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των στόχων, των μέτρων και της έκβασης της αξιολόγησης.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 105
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Οι ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις 
εξετάζουν επίσης τις συνεργίες με τα 
προγράμματα που χρηματοδοτούν τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και άλλα 
σχετικά κοινοτικά προγράμματα (π.χ. το 7ο

πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την 
ανάπτυξη, το πρόγραμμα της δια βίου 
εκπαίδευσης) τα οποία συμμερίζονται 
στόχους παρεμφερείς και 
συμπληρωματικούς προς αυτούς του 
προγράμματος πλαίσιο. Τα πορίσματά τους 
διευθετούνται κατά τρόπο ώστε να 
μπορούν να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια 
της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και των 
Εθνικών Λειτουργικών Προγραμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των περιορισμένων πόρων του προγράμματος πλαίσιο, η μεγάλη καινοτομία του θα 
είναι η επίτευξη των μέγιστων δυνατών συνεργιών με άλλες κοινοτικές πολιτικές, όπως για 
παράδειγμα η πολιτική συνοχής. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν την καινοτομία και 
ανταγωνιστικότητα κατά τρόπο σφαιρικό και όχι με αποσπασματικές ενέργειες.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Βritta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 106
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της 

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της 



AM\593717EL.doc 33/112 PE 367.642v01-00

EL

καινοτομίας και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας (καλούμενο στο εξής 
«το πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία’»).

καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της
οικοκαινοτομίας, και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας (καλούμενο στο εξής 
«το πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία’»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικοκαινοτομία πρέπει να περιληφθεί στην πρώτη παράγραφο επειδή αντιμετωπίζεται στο 
πρώτο υποπρόγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 107
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 
ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας (καλούμενο στο εξής 
«το πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία’»).

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων ιδίως των 
ΜΜΕ, των μικροεπιχειρήσεων και των 
επιχειρήσεων παραδοσιακού χαρακτήρα, 
της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας 
και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας 
(καλούμενο στο εξής «το πρόγραμμα 
‘Επιχειρηματικότητα και καινοτομία’»).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν περίπου το 98% του βιομηχανικού ιστού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και καλύπτουν περίπου τις μισές από τις θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις αυτές, και ιδίως οι μικρές βιοτεχνίες, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες και 
προσδοκίες. Κατά συνέπεια πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις επιχειρήσεις στο 
πλαίσιο του προγράμματος πλαίσιο ούτως ώστε να καθορισθούν τα μέτρα που είναι αναγκαία 
και ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 108
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των 

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των 
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ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας (καλούμενο στο εξής 
«το πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία’»).

ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της 
καινοτομίας και της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας (καλούμενο στο εξής 
«το πρόγραμμα ‘Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία’»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση υπέρ των ΜΜΕ.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 109
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο α)

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

α) της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 
τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και 
των επενδύσεων σε δραστηριότητες 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας και της υποστήριξης 
συνενώσεων βιομηχανιών με ΜΜΕ 
«Ανοιχτής Καινοτομίας» που διευκολύνουν 
την πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό 
των ΜΜΕ και εστιάζονται στις 
καινοτόμους εφαρμογές. Στις δράσεις θα 
περιλαμβάνεται η διασύνδεση του 
προγράμματος πλαίσιο με πρωτοβουλίες 
για την επαναδιάθεση των κρατικών 
ενισχύσεων προς την καινοτομία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα νέος τρόπος ανοίγματος του δυναμικού των ΜΜΕ για καινοτόμους δράσεις είναι η 
ομαδοποίηση με τη βιομηχανία. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να υποστηρίζουν 
αυτές τις συνενώσεις ΜΜΕ-βιομηχανίας που αποσκοπούν στην καινοτομία.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 110
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο α)

α) της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για α) της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 



AM\593717EL.doc 35/112 PE 367.642v01-00

EL

τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και 
των επενδύσεων σε δραστηριότητες 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας·

τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και 
των επενδύσεων σε δραστηριότητες 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας και καινοτομιών για την 
αναβάθμιση της ασφάλειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει, συμπληρωματικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ασφάλεια, λόγω της μεταβολής της κατάστασης της ασφάλειας, να στηρίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό και καινοτομίες που βελτιώνουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 111
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο α)

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Καθίσταται απαραίτητη η αναφορά στις οικονομικές ανάγκες που έχουν οι ΜΜΕ στην Ευρώπη 
για να αντιμετωπίσουν τις διαδικασίες διεθνοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό η τεχνική
υποστήριξη καθώς και η πρόσβαση στη δανειοδότηση προς το σκοπό αυτό αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 112
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο β)

β) της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για τη συνεργασία των ΜΜΕ·

β) της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για τη συνεργασία των ΜΜΕ, σε 
περιφερειακό, εθνικό, διαπεριφερειακό και 
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διασυνοριακό επίπεδο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να εμποδίζεται από κρατικά ή 
περιφερειακά σύνορα.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 113
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο γ)

γ) της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας·

γ) της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας 
και καινοτομιών για την αναβάθμιση της 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει, συμπληρωματικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ασφάλεια, λόγω της μεταβολής της κατάστασης της ασφάλειας, να στηρίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό και καινοτομίες που βελτιώνουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Βritta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 114
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο γα) (νέο)

γα) της οικοκαινοτομίας, ιδίως της 
υιοθέτησης περιβαλλοντικών τεχνολογιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικοκαινοτομία πρέπει να περιληφθεί στην πρώτη παράγραφο επειδή αντιμετωπίζεται στο 
πρώτο υποπρόγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο. Για λόγους σαφήνειας προστίθεται το εδάφιο (γα).

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 115
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο δ)
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δ) της επιχειρηματικότητας και της 
νοοτροπίας της καινοτομίας·

δ) στήριξη της επιχειρηματικότητας και 
των επιχειρηματικών δυνατοτήτων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το επιχειρηματικό πνεύμα και οι επιχειρηματικές δυνατότητες αποτελούν την προϋπόθεση για 
τις καινοτομίες στις επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί συγκέντρωση των 
πόρων στο επιχειρηματικό τμήμα του προγράμματος.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 116
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο ε)

ε) των οικονομικών και διοικητικών 
μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

ε) κατάργηση των γραφειοκρατικών 
εμποδίων και δημιουργία ενδεδειγμένων 
προϋποθέσεων πλαίσιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το επιχειρηματικό πνεύμα και οι επιχειρηματικές δυνατότητες αποτελούν την προϋπόθεση για 
τις καινοτομίες στις επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί συγκέντρωση των 
πόρων στο επιχειρηματικό τμήμα του προγράμματος.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 117
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο εα) (νέο)

εα) της απορρόφησης γνώσεων από τις 
ΜΜΕ και της υλοποίησης του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους στόχους του «Προγράμματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας» τόσο η εκ μέρους 
των ΜΜΕ εκμετάλλευση του δυναμικού γνώσεων (όπως πανεπιστήμια, άλλα κοινοτικά 
προγράμματα και εθνικά ή διεθνή προγράμματα Ε&ΤΑ) όσο και η υλοποίηση του δυναμικού 
καινοτομίας των ΜΜΕ πρέπει να τονίζονται ούτως ώστε να καταστεί πιο ορατή η διαδικασία 



PE 367.642v01-00 38/112 AM\593717EL.doc

EL

καινοτομίας και οι σχέσεις μεταξύ των ΜΜΕ και των κοινοτήτων Ε&ΤΑ.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 118
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο εα) (νέο)

εα) καλύτερων ρυθμιστικών και 
διοικητικών συνθηκών για τη σύσταση, 
ανάπτυξη και καινοτομία των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή, οι απαριθμούμενοι στόχοι του άρθρου 10 αντιστοιχούν καλύτερα στους 
τομείς δράσης που εκτίθενται στα άρθρα 14 και 15.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 119
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο εα) (νέο)

εα) της πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
και σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
σχετικά με την προστασία των 
καινοτομιών μέσω της απόκτησης 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης 
πρόσβασης στο σύστημα διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη συζήτηση της προταθείσας οδηγίας για τη ‘Δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή’, εκφράστηκε γενική 
υποστήριξη προς την αρχή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέφρασε την ανησυχία ότι το σύστημα της ευρεσιτεχνίας δεν είναι προσβάσιμο από τις ΜΜΕ 
και μπορεί ίσως να αποδειχθεί εις βάρος τους. Μεγάλο μέρος του προβληματισμού προκύπτει 
εύλογα από τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν οι ΜΜΕ για την αποτελεσματική χρήση 
του συστήματος ευρεσιτεχνίας. Το CIP πρέπει να περιλάβει στο πρόγραμμά του το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ταμείου ευρεσιτεχνίας που θα παρέχει οικονομική, τεχνική και διοικητική 
υποστήριξη στις ΜΜΕ.
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 120
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο εα) (νέο)

εα) η συμμετοχή των ΜΜΕ και πιο 
συγκεκριμένα των μικρών επιχειρήσεων 
στην εκπόνηση και την εφαρμογή της 
πολιτικής της τυποποίησης, της ποιότητας 
και της ασφάλειας των αγαθών και των 
υπηρεσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τυποποίηση είναι αναγκαία για την καινοτομία και για την ανταγωνιστικότητα των μικρών 
επιχειρήσεων. Πρέπει να πλαισιώνεται σε κοινοτική κλίμακα.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 121
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο εα) (νέο)

εα) η συμμετοχή των ΜΜΕ και πιο 
συγκεκριμένα των μικρών επιχειρήσεων 
στην εκπόνηση και την εφαρμογή της 
πολιτικής της τυποποίησης, της ποιότητας 
και της ασφάλειας των αγαθών και των 
υπηρεσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων ιδίως για τις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις. Οι ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις όπως 
τα ΙSΟ αποτελούν οικονομική και στρατηγική προστιθέμενη αξία στην οποία θα έπρεπε να 
έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνει 
την πρόσβαση και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα προγράμματα τυποποίησης, στις πιστοποιήσεις 
κλπ. της ΕΕ.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 122
Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο εβ) (νέο)

εβ) της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ με 
παράλληλο σεβασμό των μέτρων για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη, όλα τα προγράμματα της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πτυχή 
της βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα αποτελεί επίσης στόχο της Ατζέντας της Λισσαβώνας.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 123
Άρθρο 11, εισαγωγικό μέρος

Στις δράσεις που αφορούν την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη ΜΜΕ και τις επενδύσεις σε 
δραστηριότητες καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας, 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται: 

Στις δράσεις που αφορούν την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη ΜΜΕ και τις επενδύσεις σε 
δραστηριότητες καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας
και καινοτομιών για την αναβάθμιση της 
ασφάλειας στην ΕΕ, είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει, συμπληρωματικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ασφάλεια, λόγω της μεταβολής της κατάστασης της ασφάλειας, να στηρίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό και καινοτομίες που βελτιώνουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 124
Άρθρο 11, σημείο αα) (νέο)

αα) ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις 
δυσκολίες των γυναικών επιχειρηματιών, 
των νέων επιχειρηματιών και των 
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επιχειρήσεων με εξωευρωπαϊκό υπόβαθρο 
όσον αφορά την πρόσβασή τους στα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες επιχειρηματίες, οι νέοι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις με εξωευρωπαϊκό 
υπόβαθρο έχουν συχνά μεγαλύτερα προβλήματα στην πρόσβασή τους στο κεφάλαιο 
επιχειρηματικού κινδύνου. Εάν η Ευρώπη θέλει να πετύχει τους στόχους που τέθηκαν με τη 
Στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να αναπτύξει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και τη 
δημιουργικότητα όλων ανεξαιρέτως των ατόμων.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 125
Άρθρο 11, σημείο αα) (νέο)

αα) η προαγωγή της αξίας ενεργητικού των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που 
ανήκουν σε ΜΜΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία οικονομικής βιωσιμότητας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ε&Α μπορεί 
να υποστηριχθεί με την εξασφάλιση επενδύσεων καθόλη την εκμετάλλευση των ΔΠΙ.

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 126
Άρθρο 11, σημείο γ)

γ) η βελτίωση του χρηματοοικονομικού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ.

γ) η βελτίωση του χρηματοοικονομικού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ μέσω του 
καλύτερου συντονισμού όλων των 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
μέσων της πολιτικής για τη συνοχή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δημόσιοι πόροι σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο πρέπει να χρησιμοποιούνται προς 
υποστήριξη και προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοοικονομικών πόρων.

Τροπολογία: Lorenzo Cesa

Τροπολογία 127
Άρθρο 11, σημείο γα) (νέο)

γα) η ενίσχυση του δυναμικού των 
χρηματοοικονομικών θεσμών να 
αξιολογούν σχέδια έρευνας και καινοτομίας 
– για τα οποία ΜΜΕ υποβάλλουν αίτηση 
δανείου – μέσω της ανάπτυξης ενός 
συστήματος «κέντρων αξιολόγησης της 
τεχνολογίας».

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητη η γεφύρωση των κενών όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για 
επενδύσεις Ε&Κ· προς τούτο, θα ήταν σκόπιμο να προαχθεί η δημιουργία ενός συστήματος 
κέντρων αξιολόγησης της τεχνολογίας που θα συνεργάζονται με τράπεζες και ταμεία κεφαλαίων 
κίνησης/επιχειρηματικού κινδύνου όσον αφορά την αξιολόγηση των σχεδίων έρευνας και 
καινοτομίας (για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση δανείου).

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 128
Άρθρο 11, σημείο γα) (νέο)

γα) η ενίσχυση του δυναμικού των 
χρηματοοικονομικών θεσμών να 
αξιολογούν σχέδια έρευνας και καινοτομίας 
– για τα οποία ΜΜΕ υποβάλλουν αίτηση 
δανείου – μέσω της ανάπτυξης ενός 
συστήματος «κέντρων αξιολόγησης της 
τεχνολογίας».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητη η γεφύρωση των κενών όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ για 
επενδύσεις Ε&Κ· προς τούτο, θα ήταν σκόπιμο να προαχθεί η δημιουργία ενός συστήματος 
κέντρων αξιολόγησης της τεχνολογίας που θα συνεργάζονται με τράπεζες και ταμεία κεφαλαίων 
κίνησης/επιχειρηματικού κινδύνου όσον αφορά την αξιολόγηση των σχεδίων έρευνας και 
καινοτομίας (για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση δανείου).

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 129
Άρθρο 12, σημείο α)

α) η διαμόρφωση υπηρεσιών για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ·

α) η διαμόρφωση υπηρεσιών για την 
υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ και ΜΜΕ 
με δυναμικό καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 130
Άρθρο 12, σημείο α)

α) η διαμόρφωση υπηρεσιών για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ·

α) η διαμόρφωση υπηρεσιών για την 
υποστήριξη των ΜΜΕ, κατά προτίμηση 
μέσω υφισταμένων περιφερειακών δικτύων 
οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα περισσότερα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη περιφερειακοί οργανισμοί υποστήριξης 
επιχειρήσεων, και θα ήταν αποδοτική η εκμετάλλευση της μακρόχρονης πείρας τους.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 131
Άρθρο 12, σημείο β)

β) η συμβολή σε μέτρα που βοηθούν τις 
ΜΜΕ να συνεργαστούν με άλλες 
επιχειρήσεις εκτός συνόρων, καθώς και τη 

β) η συμβολή σε μέτρα που βοηθούν και 
ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συνεργαστούν με 
άλλες επιχειρήσεις είτε της περιοχής στην 
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συμμετοχή των ΜΜΕ στον τομέα της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης·

οποία λειτουργούν, είτε σε εθνικό επίπεδο ή
εκτός συνόρων, καθώς και τη συμμετοχή 
των ΜΜΕ στον τομέα της ευρωπαϊκής 
τυποποίησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν της ισόρροπης ανάπτυξης, η συνεργασία των ΜΜΕ δεν πρέπει να περιοριστεί απλώς στο 
διασυνοριακό πρότυπο, με συνέπεια να πρέπει να τονιστεί η συνεργασία και σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Επίσης, οι προσπάθειες και η δραστηριοποίηση των ιδίων των ΜΜΕ είναι 
ζωτική για την περαιτέρω μεταξύ τους συνεργασία.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 132
Άρθρο 12, σημείο β)

β) η συμβολή σε μέτρα που βοηθούν τις 
ΜΜΕ να συνεργαστούν με άλλες 
επιχειρήσεις εκτός συνόρων, καθώς και τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στον τομέα της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης·

β) η συμβολή σε μέτρα που βοηθούν τις 
ΜΜΕ να συνεργαστούν με άλλες 
επιχειρήσεις εκτός συνόρων, καθώς και τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στον τομέα της 
ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης·

Or. fr

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 133
Άρθρο 12, σημείο γ)

γ) η προώθηση και η διευκόλυνση της 
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.

γ) η προώθηση και η διευκόλυνση της 
διασυνοριακής επιχειρηματικής 
συνεργασίας εντός της ευρωπαϊκής 
εσωτερικής αγοράς καθώς και με 
επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες για την 
εμβάθυνση των εμπορικών και 
επενδυτικών διασυνδέσεων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διεθνοποίηση και/ή ο εξευρωπαϊσμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 134
Άρθρο 12, σημείο γα) (νέο)

γα) η διαμόρφωση υπηρεσιών υπέρ της 
συνεργασίας των ΜΜΕ με άλλους 
παράγοντες του τομέα της καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα γνώσης όπως πανεπιστήμια, επιστημονικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα, φόρα 
περιφερειακής ανάπτυξης, ΜΚΟ, ταμεία κεφαλαίων, κλπ., μπορούν να θεωρηθούν ως 
‘παράγοντες καινοτομίας’. Πρέπει οπωσδήποτε οι ΜΜΕ να έχουν στενές σχέσεις με άλλους 
παράγοντες τόσο τοπικών όσο και περιφερειακών και διεθνικών κοινοτήτων προκειμένου να 
ενισχύσουν το δυναμικό καινοτομίας τους.

Τροπολογία: Lorenzo Cesa

Τροπολογία 135
Άρθρο 12, σημείο γα) (νέο)

γα) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές 
με κοινά προβλήματα και προκλήσεις, 
ευνοώντας, επίσης μέσω της δημιουργίας 
δικτύων, το συντονισμό και την ανάπτυξη 
των δεουσών οικονομικών και 
βιομηχανικών πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν στην Ευρώπη έντονα βιομηχανικές περιοχές που εκπροσωπούν τον πλούτο της 
Ευρώπης· στις περιοχές αυτές όμως, ακόμη και όταν δεν διέρχονται φάση μαρασμού, απειλείται 
έντονα η ανταγωνιστικότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούν οι περιοχές αυτές 
τη διαμόρφωση βιομηχανικών και οικονομικών πολιτικών ικανών να αντιμετωπίσουν τις 
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ειδικές τους ανάγκες. Επομένως πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε περιοχές με κοινά προβλήματα και προκλήσεις μέσω, π.χ., της δημιουργίας ενός 
δικτύου που θα αποσκοπεί στην προαγωγή της ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων 
πρακτικών. Το δίκτυο θα αποτελεί επίσης εργαλείο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
κοινοτικά όργανα για να αξιολογούν και καταμετρούν το εφικτό των δικών τους πολιτικών ή 
των νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 136
Άρθρο 12, σημείο γα) (νέο)

γα) η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές 
με κοινά προβλήματα και προκλήσεις, 
ευνοώντας, επίσης μέσω της δημιουργίας 
δικτύων, το συντονισμό και την ανάπτυξη 
των δεουσών οικονομικών και 
βιομηχανικών πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν στην Ευρώπη έντονα βιομηχανικές περιοχές που εκπροσωπούν τον πλούτο της 
Ευρώπης· στις περιοχές αυτές όμως, ακόμη και όταν δεν διέρχονται φάση μαρασμού, απειλείται 
έντονα η ανταγωνιστικότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούν οι περιοχές αυτές
τη διαμόρφωση βιομηχανικών και οικονομικών πολιτικών ικανών να αντιμετωπίσουν τις 
ειδικές τους ανάγκες. Επομένως πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε περιοχές με κοινά προβλήματα και προκλήσεις μέσω, π.χ., της δημιουργίας ενός 
δικτύου που θα αποσκοπεί στην προαγωγή της ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων 
πρακτικών. Το δίκτυο θα αποτελεί επίσης εργαλείο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
κοινοτικά όργανα για να αξιολογούν και καταμετρούν το εφικτό των δικών τους πολιτικών ή 
των νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Βritta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 137
Άρθρο 13, Τίτλος

Καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας, στις επιχειρήσεις

Δραστηριότητες καινοτομίας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καλύτερη αντιστοιχία προς το τροποποιημένο άρθρο 10.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 138
Άρθρο 13, Τίτλος

Καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας, στις επιχειρήσεις

Καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας και καινοτομιών για την 
αναβάθμιση της ασφάλειας στην ΕΕ, στις 
επιχειρήσεις

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει, συμπληρωματικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ασφάλεια, λόγω της μεταβολής της κατάστασης της ασφάλειας, να στηρίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό και καινοτομίες που βελτιώνουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της.

Τροπολογία: Jan Christian Ehler

Τροπολογία 139
Άρθρο 13, εισαγωγικό μέρος

Στις δράσεις που αφορούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας, 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται:

Στις δράσεις που αφορούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας
και καινοτομιών για την αναβάθμιση της 
ασφάλειας στην ΕΕ, είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει, συμπληρωματικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ασφάλεια, λόγω της μεταβολής της κατάστασης της ασφάλειας, να στηρίζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό και καινοτομίες που βελτιώνουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
πολιτών της..
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 140
Άρθρο 13, σημείο α)

α) η επιδίωξη καινοτομίας, ομαδοποιήσεων, 
δικτύων καινοτομίας, συμπράξεων δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα με στόχο την 
καινοτομία και συνεργασιών με συναφείς 
διεθνείς οργανισμούς με εξειδίκευση στον 
τομέα, και η διαχείριση της καινοτομίας·

α) η επιδίωξη καινοτομίας τεχνικών και μη 
προϊόντων, μη τεχνολογικής καινοτομίας, 
π.χ. καινοτομιών όσον αφορά τις 
διαδικασίες, την οργάνωση και τους 
θεσμούς, καινοτομίας με εξειδίκευση στον 
τομέα, ομαδοποιήσεων, δικτύων 
καινοτομίας, συμπράξεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα με στόχο την καινοτομία 
και συνεργασιών με συναφείς διεθνείς 
οργανισμούς, και η διαχείριση της 
καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Εγχειρίδιο του Όσλο (OΟΣΑ/Eurostat, Νοέμβριος 2005) περιλαμβάνει τους 
προσανατολισμούς των ΟΟΣΑ/ΕΕ όσον αφορά τη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων για την 
καινοτομία. Το Εγχειρίδιο αναθεωρήθηκε πρόσφατα και η τρίτη του έκδοση παρουσιάστηκε το 
Νοέμβριο του 2005. Το Εγχειρίδιο διασαφηνίζει την έννοια της καινοτομίας και δεδομένου ότι 
ο ορισμός της καινοτομίας του CIP πρέπει να συμφωνεί με τους πλέον πρόσφατους ορισμούς 
της εννοίας της καινοτομίας, το Εγχειρίδιο του Όσλο αποτελεί την προφανή πηγή τέτοιων 
ορισμών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 141
Άρθρο 13, σημείο α)

α) η επιδίωξη καινοτομίας, ομαδοποιήσεων, 
δικτύων καινοτομίας, συμπράξεων δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα με στόχο την 
καινοτομία και συνεργασιών με συναφείς 
διεθνείς οργανισμούς με εξειδίκευση στον 
τομέα, και η διαχείριση της καινοτομίας·

α) η επιδίωξη καινοτομίας με εξειδίκευση 
στον τομέα όσον αφορά τις διαδικασίες, το 
μάρκετινγκ και την οργάνωση καθώς και
ομαδοποιήσεων, δικτύων καινοτομίας, 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
με στόχο την καινοτομία και συνεργασιών 
με συναφείς διεθνείς οργανισμούς, και η 
διαχείριση της καινοτομίας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με όλους τους τυποποιημένους ορισμούς της καινοτομίας, η έννοια αυτή 
συμπεριλαμβάνει την καινοτομία προϊόντων καθώς και την καινοτομία διαδικασιών. Η 
ευρύτερη αυτή περιγραφή των επιλέξιμων δράσεων είναι συνεπής με την αιτιολογική έκθεση της 
πρότασης του CIP στην οποία η «καινοτομία» ορίζεται ως «μια επιχειρηματική διαδικασία που 
συνδέεται με την αξιοποίηση των ευκαιριών προώθησης στην αγορά νέων προϊόντων, 
υπηρεσιών και επιχειρηματικών διαδικασιών»· ευθυγραμμίζεται επίσης με την τελευταία 
έκδοση του Εγχειριδίου του Όσλο για την καινοτομία το οποίο αναφέρει ρητώς την καινοτομία 
“προϊόντων”, “διαδικασιών”, “μάρκετινγκ” και “οργάνωσης”.

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra και Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 142
Άρθρο 13, σημείο α)

α) η επιδίωξη καινοτομίας, ομαδοποιήσεων, 
δικτύων καινοτομίας, συμπράξεων δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα με στόχο την 
καινοτομία και συνεργασιών με συναφείς 
διεθνείς οργανισμούς με εξειδίκευση στον 
τομέα, και η διαχείριση της καινοτομίας·

α) η επιδίωξη καινοτομίας στην οργάνωση 
και στα τεχνολογικά και άλλα προϊόντα, 
ομαδοποιήσεων, δικτύων καινοτομίας, 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
με στόχο την καινοτομία και συνεργασιών 
με συναφείς διεθνείς οργανισμούς με 
εξειδίκευση στον τομέα, και η διαχείριση 
της καινοτομίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Επισημαίνεται ότι η καινοτομία στα οργανωτικά θέματα και η μη τεχνολογική καινοτομία στα 
προϊόντα προσλαμβάνουν την ίδια σημασία όπως η τεχνολογική και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 143
Άρθρο 13, σημείο α)

α) η επιδίωξη καινοτομίας, ομαδοποιήσεων, 
δικτύων καινοτομίας, συμπράξεων δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα με στόχο την 
καινοτομία και συνεργασιών με συναφείς 
διεθνείς οργανισμούς με εξειδίκευση στον 
τομέα, και η διαχείριση της καινοτομίας·

α) η επιδίωξη καινοτομίας στην οργάνωση 
και στα τεχνολογικά και άλλα προϊόντα, 
ομαδοποιήσεων, δικτύων καινοτομίας, 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
με στόχο την καινοτομία και συνεργασιών 
με συναφείς διεθνείς οργανισμούς με 
εξειδίκευση στον τομέα, και η διαχείριση 
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της καινοτομίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία που παρέχει μια καινοτομία όχι μόνο 
όταν είναι τεχνολογικής φύσεως αλλά για παράδειγμα και όταν άπτεται οργανωτικών ή 
διαδικαστικών θεμάτων.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 144
Άρθρο 13, σημείο αα) (νέο)

αα) υποστήριξη της προσαρμογής των 
μικρών επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των 
μικροεπιχειρήσεων και των μικρών 
βιοτεχνιών στην πρόοδο της τεχνολογίας 
καθώς και ενθάρρυνση της μη 
τεχνολογικής καινοτομίας που επιτρέπει 
τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και 
την ανάπτυξη της απασχόλησης, ιδίως σε 
ό,τι αφορά την διαδικασία παραγωγής, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
διοικητικής διαχείρισης, εμπορίας και 
επικοινωνίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις, ιδίως οι παραγωγικές και μεταποιητικές αγαθών και υπηρεσιών που 
προσφέρουν επιπλέον προστιθέμενη αξία, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητά τους με την προσαρμογή τους με καινοτόμες διαδικασίες στις 
εφαρμοζόμενες τεχνολογίες ή με τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας τους (οργάνωση 
εργασίας, εμπορία, διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, κατάρτιση, επικοινωνία …).

Πρέπει συνεπώς να επιβληθεί μια ευρεία αντιμετώπιση της έννοιας καινοτομία για να ληφθούν 
καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτών των επιχειρήσεων.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 145
Άρθρο 13, σημείο β)

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την επιχειρηματική
καινοτομία·

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την τεχνολογική και μη
καινοτομία καθώς και την αφορούσα τις 
διαδικασίες, την οργάνωση και τους 
θεσμούς των επιχειρήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνη με τον ορισμό της καινοτομίας στο Εγχειρίδιο του Όσλο.
Το Εγχειρίδιο του Όσλο (OΟΣΑ/Eurostat, Νοέμβριος 2005) περιλαμβάνει τους 
προσανατολισμούς των ΟΟΣΑ/ΕΕ όσον αφορά τη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων για την 
καινοτομία. Το Εγχειρίδιο αναθεωρήθηκε πρόσφατα και η τρίτη του έκδοση παρουσιάστηκε το 
Νοέμβριο του 2005. Το Εγχειρίδιο διασαφηνίζει την έννοια της καινοτομίας και δεδομένου ότι 
ο ορισμός της καινοτομίας του CIP πρέπει να συμφωνεί με τους πλέον πρόσφατους ορισμούς 
της εννοίας της καινοτομίας, το Εγχειρίδιο του Όσλο αποτελεί την προφανή πηγή τέτοιων 
ορισμών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 146
Άρθρο 13, σημείο β)

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την επιχειρηματική
καινοτομία·

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την τεχνολογική και μη
καινοτομία σε επιχειρήσεις, και την 
αφορούσα επιχειρηματικές διαδικασίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της καινοτομίας καλύπτει τόσο την τεχνολογική όσο και τη μη τεχνολογική 
καινοτομία, δεδομένου ότι η τελευταία είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των 
ΜΜΕ. Η ευρύτερη αυτή περιγραφή των επιλέξιμων δράσεων είναι συνεπής με την αιτιολογική 
έκθεση της πρότασης του CIP στην οποία η «καινοτομία» ορίζεται ως «μια επιχειρηματική 
διαδικασία που συνδέεται με την αξιοποίηση των ευκαιριών προώθησης στην αγορά νέων 
προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών διαδικασιών»· ευθυγραμμίζεται επίσης με την 
τελευταία έκδοση του Εγειριδίου του Όσλο για την καινοτομία το οποίο αναφέρει ρητώς την 
καινοτομία “προϊόντων”, “διαδικασιών”, “μάρκετινγκ” και “οργάνωσης”.
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Τροπολογία: Vincenzo Lavarra και Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 147
Άρθρο 13, σημείο β)

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την επιχειρηματική 
καινοτομία·

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την επιχειρηματική 
καινοτομία σε τεχνολογικά και μη 
τεχνολογικά θέματα και σε λειτουργικούς 
τομείς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Επισημαίνεται ότι η καινοτομία στα οργανωτικά θέματα και η μη τεχνολογική καινοτομία στα 
προϊόντα προσλαμβάνουν την ίδια σημασία όπως η τεχνολογική και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 148
Άρθρο 13, σημείο β)

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την επιχειρηματική 
καινοτομία·

β) η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων για την επιχειρηματική 
καινοτομία σε τεχνολογικά και μη 
τεχνολογικά θέματα και σε λειτουργικούς 
τομείς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία που παρέχει μια καινοτομία όχι μόνο 
όταν είναι τεχνολογικής φύσεως αλλά για παράδειγμα και όταν άπτεται οργανωτικών ή 
διαδικαστικών θεμάτων.

Τροπολογία: Vincenzo Lavarra και Pia Elda Locatelli

Τροπολογία 149
Άρθρο 13, σημείο γ)
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γ) η υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων 
τεχνολογιών·

γ) η υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων 
τεχνολογιών μέσω της υποστήριξης και της 
προσαρμογής των τεχνολογικών 
καινοτομιών στις ειδικές ανάγκες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Συχνά οι τεχνολογικές καινοτομίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν απολύτως στις διάφορες 
πραγματικές συνθήκες μιας επιχείρησης επειδή χρίζουν μια περιόδου μελέτης και προσαρμογής 
που είναι συχνά πολυδάπανες για τις επιχειρήσεις. Πρέπει συνεπώς να υποστηριχθούν 
οικονομικά οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 150
Άρθρο 13, σημείο γ)

γ) η υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων 
τεχνολογιών·

γ) η υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων 
τεχνολογιών και της προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στα ΔΠΙ συνιστά εργαλείο για την υποστήριξη των καινοτομιών που εξελίσσονται 
από ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Πρέπει να υποστηριχθεί η προώθηση της χρήσης και 
της διαχείρισης τέτοιων δικαιωμάτων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 151
Άρθρο 13, σημείο γα) (νέο)

γα) η δημιουργία κινήτρων για την τόνωση 
της ζήτησης καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών από ΜΜΕ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας από τους ακριβέστερους δείκτες για το βαθμό καινοτομίας των ΜΜΕ είναι η ενισχυμένη 
ικανότητά τους να πωλούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε μεγαλύτερους πελάτες, 
δεδομένου ότι οι ΜΜΕ εστιάζονται έντονα στις ανάγκες των πελατών τους. Επομένως, η 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ εξαρτάται σημαντικά από τη δημιουργία ευκαιριών για την 
τόνωση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Τροπολογία: Edit Herczog

Τροπολογία 152
Άρθρο 13, σημείο δ)

δ) η υποστήριξη υπηρεσιών για τη 
διακρατική μεταφορά γνώσεων και 
τεχνολογίας και για τη διαχείριση της 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

δ) η υποστήριξη υπηρεσιών για τη 
διακρατική μεταφορά γνώσεων και 
τεχνολογίας και για τη διαχείριση και 
προώθηση της πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στα ΔΠΙ συνιστά εργαλείο για την υποστήριξη των καινοτομιών που εξελίσσονται 
από ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Πρέπει να υποστηριχθεί η προώθηση της χρήσης και 
της διαχείρισης τέτοιων δικαιωμάτων.

Τροπολογία: Etelka Barsi-Pataky

Τροπολογία 153
Άρθρο 13, σημείο ε)

ε) η διερεύνηση νέων τύπων υπηρεσιών 
καινοτομίας·

ε) η διερεύνηση νέων τύπων υπηρεσιών 
καινοτομίας (όπως το σχέδιο Galileo, όπου 
οι ΜΜΕ μπορούν να εξελίξουν νέες 
υπηρεσίες που θα παρέχει το δορυφορικό 
σύστημα πλοήγησης GNSS σε διάφορους 
τομείς)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Galileo αποτελεί νέα ευρωπαϊκή υποδομή και στρατηγικής σημασίας πρόγραμμα για την 
Ευρώπη. Το πρόγραμμα Galileo ταιριάζει απόλυτα στη στρατηγική της Λισσαβώνας, 
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δημιουργώντας μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης με την αναπτυγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία. Το CIP 
προβλέπει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην εξέλιξη καινοτομιών με κοινοτική 
χρηματοδότηση, η οποία θα συμβάλει στην εξέλιξη εφαρμογών και υπηρεσιών που θα παρέχει 
το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GNSS.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 154
Άρθρο 13, σημείο ε)

ε) η διερεύνηση νέων τύπων υπηρεσιών 
καινοτομίας·

ε) η εξέλιξη και διερεύνηση νέων τύπων 
υπηρεσιών καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάμιξη επιχειρήσεων στην Ε&Α θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια να είναι ζωτική η ευρύτερη συμμετοχή στη διαδικασία.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 155
Άρθρο 13, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Η καινοτομία πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με την ευρύτερη έννοιά 
της και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις 
διαδικασίες κατασκευής αλλά και τη 
διαχείριση της επιχείρησης, την 
περιβαλλοντική διαχείριση, την εμπορία 
και την επικοινωνία που συμβάλλουν από 
κοινού στον εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησης. Η καινοτομία μπορεί επίσης 
να συμπεριλαμβάνει την προσπάθεια 
προσαρμογής εφαρμοζόμενων 
τεχνολογικών μεθόδων στις μικρές 
επιχειρήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός ανταποκρίνεται στην καθημερινή πράξη της πλειονότητας των μικρών 
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επιχειρήσεων. Επιτρέπει να ληφθούν ειδικά υπόψη και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα 
πλαίσιο. Οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα 
της μη προσαρμογής τους σε καινοτόμες τεχνολογίες ή προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στην 
περίπτωσή τους. Η καινοτομία αποκτά περιεχόμενο εφόσον γίνει η προσαρμογή αυτών των 
τεχνολογιών σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της μικρής διάρθρωσης των επιχειρήσεων αυτών (η 
εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων είναι ένας από τους εν λόγω τομείς αλλά όχι ο 
μόνος).

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 156
Άρθρο 13α (νέο)

Άρθρο 13α
Οικοκαινοτομία

1. Η οικοκαινοτομία αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα του προγράμματος πλαίσιο και 
πρέπει να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο 
στην εκτέλεσή του.
2. Οικοκαινοτομία αποτελεί κάθε μορφής 
καινοτομία που επιτυγχάνει σημαντική και 
αποδεικτή πρόοδο προς το στόχο της 
βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω του 
περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων 
επί του περιβάλλοντος ή της επίτευξης 
αποτελεσματικότερης και πιο υπεύθυνης 
χρήσης των πόρων, συμπεριλαμβανομένης 
της ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικοκαινοτομία συνιστά προοδευτική έννοια: το πρόγραμμα CIP πρέπει να είναι ανοιχτό σε 
μεταβολές.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 157
Άρθρο 13α (νέο)

Άρθρο 13α
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Δραστηριότητες οικοκαινοτομίας
Στις σχετικές προς την οικοκαινοτομία 
δράσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 
ειδικότερα:

α) η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της 
οικοκαινοτομίας, ως προβλέπει το άρθρο 
11·
β) η προώθηση των δικτύων 
οικοκαινοτομίας και ομαδοποιήσεων, των 
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
με στόχο την οικοκαινοτομία και των 
επιχειρηματικών υπηρεσιών που 
διευκολύνουν ή προάγουν την 
οικοκαινοτομία·
γ) η υποστήριξη της υιοθέτησης 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 
οικοκαινοτόμων δραστηριοτήτων·
δ) η υποστήριξη υπηρεσιών για τη 
διακρατική μεταφορά γνώσεων και 
τεχνολογίας και για τη διαχείριση της 
πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας·
ε) η προώθηση εθελοντικών προσεγγίσεων 
της οικοκαινοτομίας σε τομείς όπως η 
διαχείριση του περιβάλλοντος και ο 
σχεδιασμός προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνίσουμε τι ακριβώς αφορά η οικοκαινοτομία.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 158
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 και η εξισορρόπηση 
επιχειρηματικών κινδύνων και ανταμοιβής
για γυναίκες επιχειρηματίες και νέους 
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επιχειρηματίες·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Όλες οι γυναίκες επιχειρηματίες πρέπει να ενισχυθούν. Εάν η Ευρώπη θέλει να πετύχει τους 
στόχους που τέθηκαν με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να αναπτύξει την επιχειρηματική 
πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα όλων ανεξαιρέτως των ατόμων.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 159
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 και η 
αξιοποίηση της επιχειρηματικής 
νοοτροπίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 
η εξισορρόπηση επιχειρηματικών κινδύνων 
και ανταμοιβής·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να επαρκέσει για να ενθαρρύνει 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, την ίδρυση και την ανάληψη ή μεταβίβαση μιας 
εταιρίας. Πρέπει παράλληλα να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα ιδίως μεταξύ των νέων και 
κυρίως στα επαγγέλματα και στους τομείς που χρειάζονται τεχνική κατάρτιση. Οι τομείς αυτοί 
έχουν πράγματι συχνά αρνητική εικόνα στα μάτια των νέων, των γονέων τους καθώς και τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 160
Άρθρο 14, σημείο αα) (νέο)

αα) η ενθάρρυνση φοιτητών σε τμήματα 
απόκτησης πτυχίων Masters και PhD να 
καταστούν παράγοντες καινοτομίας σε 
συνεργασία με ΜΜΕ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το δυναμικό γνώσης για την καινοτομία πρέπει να περιλάβει όλους τους ανθρώπινους πόρους –
ιδίως τους νέους, δεδομένου ότι η εποχή της πληροφορίας απαιτεί την από νωρίς συμμετοχή σε 
δια βίου διαδικασίες εκπαίδευσης για καινοτομία. Οι ανθρώπινοι πόροι που συνιστούν οι 
φοιτητές σε τμήματα Masters και PhD αποτελούν πολύτιμο ενεργητικό για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, 
οι ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν προσόν για την πρακτική κατάρτιση που αφορά την 
καινοτομία σε ερευνητικές κοινότητες.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 161
Άρθρο 14, σημείο β)

β) η ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος για την καινοτομία, την 
ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της επιχείρησης·

β) η ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος για την καινοτομία, την 
ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της επιχείρησης 
στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μείωση του κόστους της επίτευξης της 
βιωσιμότητας είναι η όσο το δυνατόν νωρίτερα ενσωμάτωση των πτυχών της βιωσιμότητας στις 
επιχειρηματικές αποφάσεις.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 162
Άρθρο 14, σημείο βα) (νέο)

βα) ενίσχυση των ανταλλαγών και της 
κινητικότητα των εργαζομένων στις 
ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
καθώς και των διαφόρων ευρωπαϊκών 
ιδρυμάτων και δικτύων με στόχο την 
μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή 
επιτυχημένων πρακτικών·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ αυτών που εφευρίσκουν και καινοτομούν και αυτών που 
διαχειρίζονται και διευθύνουν επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής για να συνδυαστεί το επιχειρηματικό πνεύμα με την 
ικανότητα καινοτομίας, δύο από τους στρατηγικούς πυλώνες της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 163
Άρθρο 14, σημείο γα) (νέο)

γα) η προαγωγή και υποστήριξη της 
ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος 
στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τα βασικότερα συμπτώματα της μη ικανοποιητικής 
κατάστασης της επιχειρηματικότητας. Η υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος στην 
Ευρώπη αξίζει να περιληφθεί στις βασικές προτεραιότητες.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 164
Άρθρο 14, σημείο γα) (νέο)

γα) προώθηση της δημιουργίας, της 
μεταβίβασης και της εξαγωγής 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών 
επιχειρήσεων και των μικρών βιοτεχνιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε σε ένα τρίτο τον αριθμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που 
θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης στα δέκα επόμενα χρόνια, ήτοι, κατά μέσο 
όρο περίπου 610.000 επιχειρήσεις το χρόνο σε διάρκεια δέκα ετών με υπολογιζόμενη επίπτωση 
για 2,4 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
την ιστορική αυτή πρόκληση που θίγει κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις και τις μικρές βιοτεχνίες.

Κατά συνέπεια, η δημιουργία, η εξαγορά και η μεταβίβαση επιχειρήσεων πρέπει να καταστούν 
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μια από τις προτεραιότητες των μέτρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 165
Άρθρο 15, σημείο β)

β) η συμβολή στον καθορισμό και στην 
προώθηση στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας που συνδέονται με τους 
τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών·

β) η συμβολή στον καθορισμό και στην 
προώθηση στρατηγικών 
ανταγωνιστικότητας που συνδέονται με τους 
τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για τον 
περιορισμό της γραφειοκρατίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γραφειοκρατία αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια του επιχειρηματικού πνεύματος και της 
καινοτομίας, ιδίως για τις ΜΜΕ, και πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο συνεπή και 
αποτελεσματικό σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 166
Άρθρο 15, σημείο γ)

γ) η υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης 
μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών 
διοικήσεων με στόχο την αριστεία.

γ) η υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης 
μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών διοικήσεων με στόχο την αριστεία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως τονίσαμε και προηγουμένως, δεν πρέπει να λησμονούμε τις τοπικές αρχές.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 167
Άρθρο 15α (νέο)
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Άρθρο 15α
Συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στη 

χάραξη και την εφαρμογή της τυποποίησης
Τα μέτρα που αφορούν τη συμμετοχή των 
μικρών επιχειρήσεων και των μικρών 
βιοτεχνιών στην χάραξη των πολιτικών της 
τυποποίησης, της ποιότητας και της 
ασφάλειας των αγαθών και των υπηρεσιών 
στοχεύουν μεταξύ άλλων:
α) την υποστήριξη και ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των οργανώσεων μικρών 
επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή και διεθνή 
προσπάθεια τυποποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας 
των καταναλωτών·
β) στην ενθάρρυνση της κατάρτισης 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
τυποποίησης και της ποιότητας στις 
οργανώσεις μικρών επιχειρήσεων και 
μικρών βιοτεχνιών·
γ) στην λήψη μέτρων για την ενημέρωση, 
την ευαισθητοποίηση και την παροχή 
συμβουλών από εξειδικευμένες 
επαγγελματικές οργανώσεις·
δ) στην στήριξη της εκπόνησης 
επεξηγηματικών κειμένων που ερμηνεύουν 
και απλουστεύουν τα πρότυπα καθώς και 
εγχειριδίων για τη χρήση και για την 
υπόδειξη των βέλτιστων πρακτικών·
ε) στην στήριξη της εφαρμογής των 
προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων και 
των περιβαλλοντικών, από τις μικρές 
επιχειρήσεις και τις μικρές βιοτεχνίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τυποποίηση είναι αναγκαία για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρών 
επιχειρήσεων και των μικρών βιοτεχνιών. Για να επιτευχθεί αυτό, η πολιτική της τυποποίησης 
πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες αυτών των επιχειρήσεων και να αποτελεί 
αντικείμενο, σε κοινοτικό πλαίσιο, ενός νομοθετικού πλαισίου που να έχει την υποστήριξη και 
την πλαισίωση για την εφαρμογή του, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση, την ενημέρωση, την 
ευαισθητοποίηση και την ερμηνεία.
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 168
Άρθρο 15α (νέο)

Άρθρο 15α
Συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στη 

χάραξη και την εφαρμογή της τυποποίησης
Τα μέτρα που αφορούν τη συμμετοχή των 
μικρών επιχειρήσεων και των μικρών 
βιοτεχνιών στην χάραξη των πολιτικών της 
τυποποίησης, της ποιότητας και της 
ασφάλειας των αγαθών και των υπηρεσιών 
στοχεύουν μεταξύ άλλων:
α) την υποστήριξη και ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των οργανώσεων μικρών 
επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή και διεθνή 
προσπάθεια τυποποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας 
των καταναλωτών·
β) στην ενθάρρυνση της κατάρτισης 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
τυποποίησης και της ποιότητας στις 
οργανώσεις μικρών επιχειρήσεων και 
μικρών βιοτεχνιών·
γ) στην λήψη μέτρων για την ενημέρωση, 
την ευαισθητοποίηση και την παροχή 
συμβουλών από εξειδικευμένες 
επαγγελματικές οργανώσεις·
δ) στην στήριξη της εκπόνησης 
επεξηγηματικών κειμένων που ερμηνεύουν 
και απλουστεύουν τα πρότυπα καθώς και 
εγχειριδίων για τη χρήση και για την 
υπόδειξη των βέλτιστων πρακτικών·
ε) στην στήριξη της εφαρμογής των 
προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων και 
των περιβαλλοντικών, από τις μικρές 
επιχειρήσεις και τις μικρές βιοτεχνίες.

Or. fr
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Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 169
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται με στόχο να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη
χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 
κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά 
τεχνολογίας.

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται, κατά προτίμηση σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ 
στη χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 
κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά 
τεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών 
πρέπει η εφαρμογή του προγράμματος να διεξαχθεί από τοπικούς και περιφερειακούς φορείς.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 170
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται με στόχο να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 
κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά 
τεχνολογίας.

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται με στόχο να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 
κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη και καινοτομία, η μεταφορά
τεχνολογίας και η μη τεχνολογική 
καινοτομία, όπως η αφορούσα τις 
διαδικασίες, την οργάνωση και τους 
θεσμούς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνη με τον ορισμό της καινοτομίας στο Εγχειρίδιο του Όσλο.
Το Εγχειρίδιο του Όσλο (OΟΣΑ/Eurostat, Νοέμβριος 2005) περιλαμβάνει τους 
προσανατολισμούς των ΟΟΣΑ/ΕΕ όσον αφορά τη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων για την 
καινοτομία. Το Εγχειρίδιο αναθεωρήθηκε πρόσφατα και η τρίτη του έκδοση παρουσιάστηκε το 
Νοέμβριο του 2005. Το Εγχειρίδιο διασαφηνίζει την έννοια της καινοτομίας και δεδομένου ότι 
ο ορισμός της καινοτομίας του CIP πρέπει να συμφωνεί με τους πλέον πρόσφατους ορισμούς 
της εννοίας της καινοτομίας, το Εγχειρίδιο του Όσλο αποτελεί την προφανή πηγή τέτοιων 
ορισμών.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 171
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται με στόχο να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 
κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά 
τεχνολογίας.

1. Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα 
χρησιμοποιούνται με στόχο να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του 
κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, 
επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα 
μέσα αυτά καλύπουν επίσης τις επενδύσεις 
που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε 
δραστηριότητες όπως η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά 
τεχνολογίας, καθώς και η διασυνοριακή 
επέκταση των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθεί η διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μια 
σημαντική φάση κατά την οποία η μετατόπιση των βιομηχανιών έχει καταστεί καθημερινή 
υπόθεση σε πολύ μεγάλο αριθμό χωρών και σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 172
Άρθρο 17, παράγραφος 1, σημείο α)

α) η συμβολή στη δημιουργία και στη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ και στον περιορισμό 

α) η συμβολή στη δημιουργία και στη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ και στον περιορισμό 
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του χάσματος μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, που 
εμποδίζει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις 
δυνατότητες ανάπτυξής τους·

του χάσματος μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, που 
εμποδίζει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις 
δυνατότητες ανάπτυξής τους, με στόχο τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στην Ευρώπη οι πιθανοί 
επενδυτές σε ΜΜΕ με μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης είναι ο κατακερματισμός της αγοράς 
επιχειρηματικών κεφαλαίων. Για να περιοριστεί το κενό της χρηματοδότησης καινοτόμων 
ΜΜΕ πρέπει να αρθούν οι ρυθμιστικοί φραγμοί και τα εμπόδια δημοσιότητας που 
αντιμετωπίζουν διεθνικοί πιθανοί επενδυτές σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Ο 
μηχανισμός GIF μπορεί να συμβάλει στη σταδιακή δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής 
αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 173
Άρθρο 17, παράγραφος 2, υποπαράγραφοι 1 και 2

2. Ο μηχανισμός GIF αποτελείται από δύο 
θυρίδες:

2. Ο μηχανισμός GIF αποτελείται από δύο 
θυρίδες:

Η πρώτη θυρίδα, που ονομάζεται GIF1, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά τα πρώτα 
στάδια (αρχική ώθηση και εκκίνηση). 
Στοχεύει σε επενδύσεις σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, όπως 
είναι τα κεφάλαια των αρχικών σταδίων, τα 
κεφάλαια που λειτουργούν σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα κεφάλαια που επικεντρώνονται 
σε ειδικούς τομείς, τεχνολογίες ή στην 
ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και τα 
κεφάλαια που συνδέονται με τα φυτώρια 
επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους θα 
προσφέρουν κεφάλαια στις ΜΜΕ. Υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα να είναι συνεπενδυτής 
σε κεφάλαια και επενδυτικά μέσα που 
προωθούνται από τους επιχειρηματικούς 
αγγέλους.

Η πρώτη θυρίδα, που ονομάζεται GIF1, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά τα πρώτα 
στάδια (αρχική ώθηση και εκκίνηση). 
Στοχεύει σε επενδύσεις σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, όπως 
είναι τα κεφάλαια των αρχικών σταδίων, τα 
κεφάλαια που λειτουργούν σε περιφερειακό 
επίπεδο, τα κεφάλαια που επικεντρώνονται 
σε ειδικούς τομείς, τεχνολογίες ή στην 
ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και τα 
κεφάλαια που συνδέονται με τα φυτώρια 
επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους θα 
προσφέρουν κεφάλαια στις ΜΜΕ. Στοχεύει 
επίσης σε επενδύσεις σε κεφάλαια που 
ειδικεύονται στο δεύτερο ή τρίτο γύρο 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για τη 
συγκέντρωση κεφαλαίων επιχειρηματικού 
κινδύνου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να 
είναι συνεπενδυτής σε κεφάλαια και 
επενδυτικά μέσα που προωθούνται από τους 



AM\593717EL.doc 67/112 PE 367.642v01-00

EL

επιχειρηματικούς αγγέλους.
Η δεύτερη θυρίδα, που ονομάζεται GIF2, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά το στάδιο της 
επέκτασης και επενδύει σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα 
οποία με τη σειρά τους θα προσφέρουν 
οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια στις 
καινοτόμες ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης κατά το στάδιο της επέκτασής 
τους. Οι επενδύσεις της θυρίδας GIF2 
αποφεύγουν τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης.

Η δεύτερη θυρίδα, που ονομάζεται GIF2, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά το στάδιο της 
επέκτασης και επενδύει σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα 
οποία με τη σειρά τους θα προσφέρουν 
οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια στις 
καινοτόμες ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης κατά το στάδιο της επέκτασής 
τους. Οι επενδύσεις της θυρίδας GIF2 
υποστηρίζουν τα κεφάλαια τόσο εξαγοράς 
όσο και αγοράς μέρους των μετοχών 
ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ΜΜΕ με μεγάλο δυναμικό καινοτομίας αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά τα πρώτα 
στάδια της ζωής τους λόγω της έλλειψης επαρκών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. 
Δεδομένου ότι δεν πρέπει να διακόπτεται η αλυσίδα της χρηματοδότησης, πρέπει να 
βοηθήσουμε τα εξειδικευμένα κεφάλαια που συγχρηματοδοτούν ήδη χρηματοδοτημένα 
επιχειρηματικά σχέδια (χρηματοδότηση δεύτερου ή τρίτου γύρου).
Η μεταβίβαση ΜΜΕ σε νέο ιδιοκτήτη συνδυάζεται πολλές φορές με νέες επενδύσεις και 
καινοτομίες, αλλά συχνά μπλοκάρεται από την έλλειψη επαρκών κεφαλαίων για ΜΜΕ στο 
στάδιο της επέκτασής τους. Πρέπει επομένως να υποστηρίζονται από τη θυρίδα GIF2 η αγορά 
της επιχείρησης από τη διοίκηση αλλά και η αγορά μέρους των μετοχών.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 174
Άρθρο 17, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Η δεύτερη θυρίδα, που ονομάζεται GIF2, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά το στάδιο της 
επέκτασης και επενδύει σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα 
οποία με τη σειρά τους θα προσφέρουν 
οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια στις 
καινοτόμες ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης κατά το στάδιο της επέκτασής 
τους. Οι επενδύσεις της θυρίδας GIF2 
αποφεύγουν τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης.

Η δεύτερη θυρίδα, που ονομάζεται GIF2, 
καλύπτει τις επενδύσεις κατά το στάδιο της 
επέκτασης και επενδύει σε εξειδικευμένα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα 
οποία με τη σειρά τους θα προσφέρουν 
οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια στις 
καινοτόμες ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό 
ανάπτυξης κατά το στάδιο της επέκτασής 
τους. Οι επενδύσεις της θυρίδας GIF2 
αποφεύγουν τα κεφάλαια εξαγοράς ή 
αντικατάστασης.

Οι επενδύσεις GIF στοχεύουν σε κεφάλαια 
που μπορούν να επιδείξουν πείρα και 
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αριστεία στη συνεργασία με καινοτόμους 
ΜΜΕ, καινοτόμους και ερευνητικές 
ομαδοποιήσεις όπως τα επιστημονικά ή 
τεχνολογικά πάρκα, και άλλους 
καινοτόμους παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς εξασφάλιση της συνολικής ποιοτικής διαχείρισης του προγράμματος πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα ποιότητας σε όλες τις πτυχές και μέσα.
Επειδή το μέσο GIF το χειρίζεται το ΕΤΕ και για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί ενδιάμεσοι 
είναι κάτι παραπάνω από σύμβουλοι και μεσάζοντες και συνεπώς όχι μέρος των καινοτόμων 
διαδικασιών και περιβαλλόντων, πρέπει τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, οι 
‘επιχειρηματικοί άγγελοι’ κλπ. να έχουν μεγάλη γνώση και στενές σχέσεις με καινοτόμους 
ΜΜΕ, ομαδοποιήσεις καινοτομίας και Ε&ΤΑ κλπ.. Ακριβώς με τη στενή συνεργασία με ΜΜΕ 
επιτυγχάνεται προώθηση των κεφαλαίων CIP.

Τροπολογία: Ján Hudacký

Τροπολογία 175
Άρθρο 17, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 3

Ο μηχανισμός GIF μπορεί να επενδύει σε 
ενδιάμεσους συνεργαζόμενο, κατά 
περίπτωση, με εθνικά προγράμματα με 
σκοπό την ανάπτυξη των επενδυτικών 
εταιρειών που εξειδικεύονται στις μικρές 
επιχειρήσεις.

Ο μηχανισμός GIF μπορεί να επενδύει σε 
ενδιάμεσους, κατά προτίμηση σε 
περιφερειακό επίπεδο, συνεργαζόμενο, 
κατά περίπτωση, με εθνικά προγράμματα με 
σκοπό την ανάπτυξη των επενδυτικών 
εταιρειών που εξειδικεύονται στις μικρές
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακοί ενδιάμεσοι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν καλύτερα το δυναμικό 
καινοτομίας και τις ικανότητες των τοπικών επιχειρήσεων και να αντιδράσουν πιο ευέλικτα στις 
ανάγκες τους και το μεταβαλλόμενο περιφερειακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 176
Άρθρο 18, παράγραφος 2, εδάφιο α)

Η πρώτη θυρίδα, α) χρηματοδότηση με Η πρώτη θυρίδα, α) χρηματοδότηση με 
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δανειακά κεφάλαια, είτε με τη μορφή 
δανείων είτε με τη μορφή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, αποσκοπεί στη μείωση των 
ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση λόγω του υψηλότερου 
κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
γνώση, όπως είναι αυτές για την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και 
τη μεταφορά τεχνολογίας, και λόγω της 
έλλειψης επαρκών εγγυήσεων.

δανειακά κεφάλαια, είτε με τη μορφή 
δανείων είτε με τη μορφή χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, αποσκοπεί στη μείωση των 
ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση λόγω του υψηλότερου 
κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
γνώση, όπως είναι αυτές για την 
τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και 
τη μεταφορά τεχνολογίας, η διασυνοριακή 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους και 
λόγω της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες κατά την επέκταση 
των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες, επειδή τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα βάζουν υψηλά τον πήχη του επιχειρηματικού κινδύνου ή δεν παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες για τις επενδυτικές δυνατότητες.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 177
Άρθρο 18, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 4

Η τέταρτη θυρίδα, δ) τιτλοποίηση των 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην 
κινητοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων 
με δανειακά κεφάλαια για τις ΜΜΕ βάσει 
των συμφωνιών για τον επιμερισμό των 
κινδύνων με τα συγκεκριμένα ιδρύματα. 
Προϋπόθεση για την υποστήριξη των 
συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της 
υποχρέωσης από τα ιδρύματα να 
αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος της 
ρευστότητας που προκύπτει από την 
κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χορήγηση 
νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

Η τέταρτη θυρίδα, δ) τιτλοποίηση των 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην 
κινητοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων 
με δανειακά κεφάλαια για τις ΜΜΕ βάσει 
των συμφωνιών για τον επιμερισμό των 
κινδύνων με τα συγκεκριμένα ιδρύματα. 
Προϋπόθεση για την υποστήριξη των 
συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της 
υποχρέωσης από τα ιδρύματα να 
αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος της 
ρευστότητας που προκύπτει από την 
κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χορήγηση 
νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

Οι θυρίδες SMEG στοχεύουν σε τράπεζες 
και χρηματοοικονομικούς ενδιάμεσους που 
μπορούν να επιδείξουν πείρα και αριστεία 
κατά τη συνεργασία με καινοτόμους ΜΜΕ, 
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ομαδοποιήσεις καινοτομίας και έρευνας 
όπως τα επιστημονικά ή τεχνολογικά 
πάρκα, και άλλους παράγοντες 
καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς εξασφάλιση της συνολικής ποιοτικής διαχείρισης του προγράμματος πρέπει να 
εφαρμοστούν μέτρα ποιότητας σε όλες τις πτυχές και μέσα.
Επειδή το μέσο SMEG το χειρίζεται το ΕΤΕ και για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί 
ενδιάμεσοι είναι κάτι παραπάνω από σύμβουλοι και μεσάζοντες και συνεπώς όχι μέρος των 
καινοτόμων διαδικασιών και περιβαλλόντων, πρέπει τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, οι 
‘επιχειρηματικοί άγγελοι’ κλπ. να έχουν μεγάλη γνώση και στενές σχέσεις με καινοτόμους 
ΜΜΕ, ομαδοποιήσεις καινοτομίας και Ε&ΤΑ κλπ.. Ακριβώς με τη στενή συνεργασία με ΜΜΕ 
επιτυγχάνεται προώθηση των κεφαλαίων CIP.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 178
Άρθρο 19, παράγραφος 1, σημείο βα) (νέο)

βα) η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, των 
τραπεζών και των χρηματοοικονομικών 
ενδιαμέσων όσον αφορά τη συνεργασία με 
καινοτόμους ΜΜΕ, καινοτόμους και 
ερευνητικές ομαδοποιήσεις όπως 
επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, και 
άλλους καινοτόμους παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση όλων των ΜΜΕ στους μηχανισμούς GIF και SMEG οι 
δράσεις του CBS πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου, των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών ενδιαμέσων όσον 
αφορά τη συνεργασία με καινοτόμους ΜΜΕ, καινοτόμους και ερευνητικές ομαδοποιήσεις και 
άλλους καινοτόμους παράγοντες, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στη σημασία της πείρας 
και αριστείας των οικονομικών ενδιαμέσων των μηχανισμών του GIF και SMEG. Τούτο 
συνεπάγεται την ανάγκη πρόσθετης στήριξης ενός συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού μέσου για 
χρηματοοικονομικούς ενδιαμέσους σε μερικά κράτη μέλη.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 179
Άρθρο 19, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 5

Η δράση «σύμπραξη» συνοδεύει τις 
πιστωτικές διευκολύνσεις ή τον επιμερισμό 
των κινδύνων που παρέχουν τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις τράπεζες ή 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εταίρους 
από τις επιλέξιμες χώρες. Ένα σημαντικό 
μέρος της δράσης συνδέεται με τη βελτίωση 
της ικανότητας των τραπεζών να εκτιμούν 
την εμπορική βιωσιμότητα σχεδίων που 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
οικοκαινοτομία.

Η δράση «σύμπραξη» συνοδεύει τις 
πιστωτικές διευκολύνσεις ή τον επιμερισμό 
των κινδύνων που παρέχουν τα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις τράπεζες ή 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εταίρους 
από τις επιλέξιμες χώρες. Ένα σημαντικό 
μέρος της δράσης συνδέεται με τη βελτίωση 
της ικανότητας των τραπεζών να εκτιμούν 
την εμπορική βιωσιμότητα σχεδίων που 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
οικοκαινοτομία.

Για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση των 
ΜΜΕ στους μηχανισμούς GIF και SMEG, 
οι δράσεις του CBS αφορούν τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου, των τραπεζών 
και των χρηματοοικονομικών ενδιαμέσων 
όσον αφορά τη συνεργασία με καινοτόμους 
ΜΜΕ, καινοτόμους και ερευνητικές 
ομαδοποιήσεις όπως επιστημονικά ή 
τεχνολογικά πάρκα, και άλλους 
καινοτόμους παράγοντες. Προς τούτο 
συστήνεται συμβουλευτικό και 
εκπαιδευτικό μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση όλων των ΜΜΕ στους μηχανισμούς GIF και SMEG οι 
δράσεις του CBS πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου, των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών ενδιαμέσων όσον 
αφορά τη συνεργασία με καινοτόμους ΜΜΕ, καινοτόμους και ερευνητικές ομαδοποιήσεις και 
άλλους καινοτόμους παράγοντες, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στη σημασία της πείρας 
και αριστείας των οικονομικών ενδιαμέσων των μηχανισμών του GIF και SMEG. Τούτο 
συνεπάγεται την ανάγκη πρόσθετης στήριξης ενός συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού μέσου για 
χρηματοοικονομικούς ενδιαμέσους σε μερικά κράτη μέλη.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 180
Άρθρο 20, παράγραφος 2, σημεία α), β) και γ)

α) υπηρεσιών ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας·

α) υπηρεσιών ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας (όπως τα 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών (ΕΚΠ))·

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης·

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης (όπως τα Κέντρα 
Διάδοσης της Καινοτομίας (ΚΔΚ))·

γ) υπηρεσιών ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
των ΜΜΕ στο κοινοτικό πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη.

γ) υπηρεσιών ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
των ΜΜΕ στο κοινοτικό πρόγραμμα 
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη (όπως τα Εθνικά Σημεία 
Επαφής).

Or. en

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 181
Άρθρο 20, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
χρηματοοικονομική υποστήριξη είναι 
δυνατόν να χορηγηθεί σε εταίρους δικτύων 
για την παροχή κυρίως:

2. Συνεχίζοντας την πλούσια εμπειρία και 
τις ειδικές γνώσεις που έχουν συλλεγεί από 
τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά υποστηρικτικά 
δίκτυα για τις επιχειρήσεις, ιδίως τα 
ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης (ΕΙC) 
και τα κέντρα καινοτομίας (ΙRC), τα 
ιδρύματα παροχής επιχειρηματικών 
συμβουλών οφείλουν σε στενή συνεργασία 
με τα κέντρα αυτά να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες αυτές με βάση την παράγραφο 1 
ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 
εταίροι των δικτύων μπορούν να 
λαμβάνουν επιδοτήσεις για τις παρακάτω 
υπηρεσίες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ήδη υπάρχουσες εμπειρίες στα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης (ΕΙC) και στα κέντρα 
καινοτομίας (ΙRC) πρέπει να αξιοποιηθούν.
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 182
Άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο -α) (νέο)

-α) δημιουργία μιας τουλάχιστον 
τρίγλωσσης δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 
για πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα που να μπορεί 
να βοηθά αποτελεσματικά τις 
ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και να απαρριθμεί τα υπάρχοντα 
χρηματοδοτικά προγράμματα και τους 
ενδεδειγμένους συνομιλητές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν απλά και γρήγορα την εύστοχη 
πληροφόρηση.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 183
Άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο α)

α) υπηρεσιών ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας·

α) υπηρεσιών ενημέρωσης, υποστήριξης,
ανάδρασης και επιχειρηματικής 
συνεργασίας, (όπως μέσω των ευρωπαϊκών 
κέντρων πληροφόρησης (ΕΙC))·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ήδη υπάρχουσες εμπειρίες στα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης (ΕΙC) και στα κέντρα 
καινοτομίας (ΙRC) πρέπει να αξιοποιηθούν.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 184
Άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο γα) (νέο)
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γα) υπηρεσιών που ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα 
πλαίσιο και σε εθνικά προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα περιέχουν υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στο 
κοινοτικό πρόγραμμα Ε&ΤΑ (άρθρο 20, παράγραφος 2 (γ)) και πρέπει το ίδιο να ισχύει και για 
το CIP. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ συνιστούν τη βάση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στους 
παλαιούς αλλά και νέους τομείς, πρέπει να προαχθούν τα προγράμματα επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας όπως το CIP. Η προώθηση αυτή είναι ζωτική για την επίπτωση των 
προγραμμάτων. Δεν είχε υποστηριχθεί επαρκώς η συμμετοχή ΜΜΕ στα προηγούμενα κοινοτικά 
προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 185
Άρθρο 20, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους 
δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ). Με 
βάση αυτές τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
μια συμφωνία πλαίσιο για τη σύμπραξη με 
επιλεγμένους εταίρους δικτύου 
καθορίζοντας το είδος των προσφερόμενων 
δραστηριοτήτων, τη διαδικασία χορήγησης 
επιδοτήσεων σ’ αυτούς και γενικά τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε 
πλευράς. Η σύμπραξη πλαίσιο μπορεί να 
καλύπτει όλη την περίοδο διάρκειας του 
προγράμματος.

3. Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους 
δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ). Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη 
σημασία στις σχετικές εμπειρίες των 
αιτούντων τη διαμόρφωση και την 
εκτέλεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον τομέα της 
διασυνοριακής επέκτασης των 
δραστηριοτήτων τους. Με βάση αυτές τις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων η 
Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μια συμφωνία 
πλαίσιο για τη σύμπραξη με επιλεγμένους 
εταίρους δικτύου καθορίζοντας το είδος των 
προσφερόμενων δραστηριοτήτων, τη 
διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων σ’ 
αυτούς και γενικά τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις κάθε πλευράς. Η σύμπραξη 
πλαίσιο μπορεί να καλύπτει όλη την περίοδο 
διάρκειας του προγράμματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ήδη υπάρχουσες εμπειρίες στα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης (ΕΙC) και στα κέντρα 
καινοτομίας (ΙRC) πρέπει να αξιοποιηθούν.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 186
Άρθρο 20, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους 
δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ). Με 
βάση αυτές τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
μια συμφωνία πλαίσιο για τη σύμπραξη με 
επιλεγμένους εταίρους δικτύου 
καθορίζοντας το είδος των προσφερόμενων 
δραστηριοτήτων, τη διαδικασία χορήγησης 
επιδοτήσεων σ’ αυτούς και γενικά τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε 
πλευράς. Η σύμπραξη πλαίσιο μπορεί να 
καλύπτει όλη την περίοδο διάρκειας του 
προγράμματος.

3. Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους 
δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) και γα). Με 
βάση αυτές τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
μια συμφωνία πλαίσιο για τη σύμπραξη με 
επιλεγμένους εταίρους δικτύου 
καθορίζοντας το είδος των προσφερόμενων 
δραστηριοτήτων, τη διαδικασία χορήγησης 
επιδοτήσεων σ’ αυτούς και γενικά τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε 
πλευράς. Η σύμπραξη πλαίσιο μπορεί να 
καλύπτει όλη την περίοδο διάρκειας του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 187
Άρθρο 20, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ποιότητα των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στα στοιχεία (α), (β), (γ) και (γα) της 
παραγράφου 2, κατά την επιλογή των 
εταίρων δικτύου δίδεται έμφαση:
- στην πείρα και αριστεία κατά την παροχή 
συμβουλών, τη διάδοση των γνώσεων και 
τη δημιουργία δικτύων·
- στην επαρκή κάλυψη των 
δραστηριοτήτων που εκτίθενται στο 
Παράρτημα III·
- στην εξαίρετη ποιότητα των υπηρεσιών 
που αναφέρονται στα στοιχεία (α), (β), (γ) 
και (δ) της παραγράφου 2, και η οποία 
πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους τους 
εταίρους στα δίκτυα πέραν των κρατών 
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μελών στα οποία λειτουργούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών και τα Κέντρα 
Διάδοσης της Καινοτομίας πρέπει να εξασφαλίζεται, για να αντιμετωπιστούν οι επικρίσεις των 
ΜΜΕ που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια άλλων 
κοινοτικών προγραμμάτων.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 188
Άρθρο 20, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Πέραν των υπηρεσιών των στοιχείων 
(α), (β) και (γ) της παραγράφου 2, η 
Επιτροπή δύναται να παρέχει οικονομική 
υποστήριξη για τη δημιουργία κέντρων 
πληροφοριών μονοαπευθυντικής 
διαδικασίας στα κράτη μέλη, στα οποία οι 
πιθανοί αιτούντες θα ενημερώνονται για 
τις δυνατότητες ενίσχυσης του 
προγράμματος πλαίσιο συνολικά και, κατά 
περίπτωση, θα παραπέμπονται στους 
κατάλληλους εταίρους επαφής, ως 
προβλέπει η παράγραφος 2. Τα κέντρα 
πληροφοριών μονοαπευθυντικής 
διαδικασίας θα παρέχουν επίσης 
πληροφορίες όσον αφορά τα προγράμματα 
που υποστηρίζουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
και το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
καθώς και άλλα σχετικά κοινοτικά 
προγράμματα (π.χ. το πρόγραμμα της δια 
βίου εκπαίδευσης) τα οποία συμμερίζονται 
στόχους παρεμφερείς και 
συμπληρωματικούς προς τους στόχους του 
προγράμματος πλαίσιο και, κατά 
περίπτωση, θα παραπέμπουν τους 
ενδιαφερομένους στους αντίστοιχους 
αρμόδιους φορείς για περαιτέρω βοήθεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μονοαπευθυντική διαδικασία της ΕΕ θα εξασφαλίσει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε οι 
ΜΜΕ που δεν διαθέτουν το χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την εξεύρεση των 
φορέων από τους οποίους μπορούν να λάβουν υποστήριξη, αποκτούν εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με όλες τις υπάρχουσες υπηρεσίες που μπορεί να τους 
αποδειχθούν χρήσιμες.
Πρέπει να θεσπιστεί πρακτική διασύνδεση με τα σχετικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και 
τα προγράμματα που χρηματοδοτούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ούτως ώστε να προαχθούν οι απαραίτητες συνεργίες με το πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 189
Άρθρο 20, παράγραφος 4

4. Εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ), η 
Επιτροπή μπορεί να προσφέρει 
χρηματοοικονομική υποστήριξη για την 
υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος πλαισίου κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
απευθύνονται αποκλειστικά στους εταίρους 
δικτύου.

4. Εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) και
γα), η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει 
χρηματοοικονομική υποστήριξη για την 
υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος πλαισίου κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
απευθύνονται αποκλειστικά στους εταίρους 
δικτύου. Η Επιτροπή αξιολογεί άπαξ 
ετησίως την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρουν οι εταίροι δικτύου. Εάν δεν 
κριθεί ικανοποιητική γίνεται νέα 
διαπραγμάτευση των συμφωνιών πλαίσιο 
για τη σύμπραξη ή νέα πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως μέρος της συνολικής ποιοτικής διαχείρισης του προγράμματος, οι παρεχόμενες από τους 
εταίρους δικτύου υπηρεσίες πρέπει να αξιολογούνται και να υφίστανται τις δέουσες αλλαγές σε 
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητική η ποιότητα των υπηρεσιών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 190
Άρθρο 20, παράγραφος 4
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4. Εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ), η 
Επιτροπή μπορεί να προσφέρει 
χρηματοοικονομική υποστήριξη για την 
υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος πλαισίου κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
απευθύνονται αποκλειστικά στους εταίρους 
δικτύου.

4. Εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) και
στην παράγραφος 3α, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφέρει χρηματοοικονομική υποστήριξη 
για την υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων 
που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος πλαισίου κατόπιν 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που 
απευθύνονται αποκλειστικά στους εταίρους 
δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθο της εισαγωγής του νέου εδαφίου (3α) της παραγράφου 20.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 191
Άρθρο 20, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει ειδικά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκείνων των 
περιοχών που είτε λόγω του 
απομακρυσμένου χαρακτήρα τους είτε 
λόγω του χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξής 
τους χρειάζονται μέτρα καινοτομίας που 
να ενισχύουν την επιχειρηματική τους 
ανταγωνιστικότητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθούν οι οικονομίες κλίμακας και με στόχο να αναπτυχθούν διαρθρώσεις 
περιφερειακής και τοπικής κλίμακας που να μπορέσουν να ενισχύσουν τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής αντίστοιχης διάρθρωσης, είναι αναγκαίο να στηριχθούν οι περιφέρειες αυτές με 
μέτρα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας που να προσαρμόζονται στην οικονομική και 
επιχειρηματική τους δομή.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 192
Άρθρο 20, παράγραφος 6α (νέα)
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6α. οι εθνικές ή περιφερειακές υπηρεσίες 
πλαισίωσης των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των μικρών επιχειρήσεων 
πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη των 
αποφάσεων και μπορούν να αποτελέσουν 
το αντικείμενο οικονομικής βοήθειας για 
την εφαρμογή δραστηριοτήτων που 
αφορούν τους στόχους του προγράμματος 
πλαίσιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις βρίσκονται σε επαφή με εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις 
και επιτρέπουν με το έργο τους της πλαισίωσης να παράγεται έργο σε στενή συνεργασία με τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις επιτρέποντάς τους να είναι πιο ανταγωνιστικές στους τομείς που αφορά το 
πρόγραμμα πλαίσιο: την καινοτομία, το περιβάλλον, την τυποποίηση και τη μεταβίβαση.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 193
Άρθρο 21, παράγραφος 2, σημείο β)

β) συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις
διαφορετικές χώρες· και

β) οι συμμετέχοντες προέρχονται από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες είναι επαρκής. Για να μπορούν να 
υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ δύο σχεδίων 
ούτως ώστε να υποβληθεί αίτηση για επιδότηση της καινοτομίας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 194
Άρθρο 21, παράγραφος 4

4. Υποστήριξη μπορεί να χορηγηθεί σε 
επιλεγμένες ομάδες συνεργαζόμενων 
προγραμμάτων με σκοπό να υπάρξει 

4. Υποστήριξη μπορεί να χορηγηθεί σε 
επιλεγμένες ομάδες συνεργαζόμενων 
προγραμμάτων με σκοπό να υπάρξει 
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προστιθέμενη αξία για μια ολόκληρη ομάδα 
ή για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
δράσεις, να δημιουργηθεί συνεργία μεταξύ 
των συνεργαζόμενων προγραμμάτων ή να 
εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα.

προστιθέμενη αξία για μια ολόκληρη ομάδα 
ή για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
δράσεις, να δημιουργηθεί συνεργία μεταξύ 
των συνεργαζόμενων προγραμμάτων ή να 
εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα. Υποστήριξη 
μπορεί να χορηγηθεί για τη συνεργασία 
μεταξύ εθνικών ή περιφερειακών 
δημοσίων αρχών προώθησης, όπως 
τραπεζών ή ταμείων προώθησης, ώστε να 
μπορέσουν να προβούν σε ανταλλαγή της 
βέλτιστης πρακτικής και να εγκαινιάσουν 
πρότυπα σχέδια προγραμμάτων διεθνικής 
προώθησης για ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας αποτελεί χρησιμότατο εργαλείο για 
τον καλύτερο συντονισμό σε διεθνικό επίπεδο των δράσεων στήριξης των ΜΜΕ που είναι 
ουσιαστικά εθνικές ή και περιφερειακές στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι δημόσιες αρχές προώθησης 
που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων μπορούν να κερδίσουν πολλά από την 
ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας τους και την εγκαινίαση διεθνικών προγραμμάτων ή 
ταμείων προώθησης των ΜΜΕ που επιθυμούν να δεχθούν διασυνοριακές επενδύσεις και 
εταίρους.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 195
Άρθρο 22, σημείο α)

α) μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες και 
δημοσιεύσεις, με βάση τις επίσημες 
στατιστικές, όπου αυτό είναι δυνατόν·

α) μελέτες, συμπεριλαμβανομένων μελετών 
σκοπιμότητας της αγοράς, συλλογή 
δεδομένων, έρευνες και δημοσιεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπονούμενων 
από εργαστήρια ιδεών (think tanks) που 
ειδικεύονται στην επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία, με βάση τις επίσημες 
στατιστικές, όπου αυτό είναι δυνατόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς προώθηση της ανταγωνιστικότητας είναι σημαντική όχι μόνο η καινοτομία αλλά και η 
γνώση του είδους καινοτομίας που ζητεί η αγορά. Η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου 
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εργαστηρίων ιδεών με εξειδίκευση στις αναλύσεις πολιτικής σχετικά με την επιχειρηματικότητα 
και την καινοτομία αποτελεί καταλύτη για τη δημιουργία κουλτούρας επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 196
Άρθρο 22, σημείο δα) (νέο)

δα) η συμμετοχή και η άμεση εμπλοκή των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 197
Άρθρο 22, σημείο δβ) (νέο)

δβ) η διάδοση και η αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών μέσων, των ενημερωτικών 
κειμένων, των εγχειριδίων και τεχνικών 
οδηγιών που εκπονούνται για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα κράτος 
μέλος με σκοπό την βελτιστοποίηση της 
αξίας και των αποτελεσμάτων τους σε 
άλλα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη μέλη απέφερε εκπαιδευτικά 
βοηθήματα, εγχειρίδια, οδηγούς και τεχνικές οδηγίες που αποδείχθηκαν χρήσιμα. Τα εργαλεία 
αυτά δεν αναγνωρίζονται πάντοτε στα άλλα κράτη μέλη (προβλήματα μετάφρασης). Η λύση 
συνίσταται σε μια απλή μετάφραση και προσαρμογή των βοηθημάτων αυτών στην τοπική και 
εθνική κατάσταση για να είναι αποδοτική η δαπάνη.

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 198
Άρθρο 23
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Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο

Αδελφοποιήσεις μεταξύ οικονομικών 
οργανώσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων οι οποίες 
απευθύνονται στα εθνικά σημεία επαφής. 
Αυτά στη συνέχεια ορίζουν έναν επικεφαλής 
εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων 
σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές.

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης οικονομικών οργανώσεων
βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων οι 
οποίες απευθύνονται στα εθνικά σημεία 
επαφής. Αυτά στη συνέχεια ορίζουν έναν 
επικεφαλής εμπειρογνώμονα ή ομάδα 
εμπειρογνωμόνων σε συμφωνία με τις 
αρμόδιες εθνικές ή περιφερειακές αρχές.

2. Η Επιτροπή εξετάζει το πρόγραμμα 
εργασίας που καταρτίζει ο επικεφαλής 
εμπειρογνώμονας ή η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χορηγήσει 
επιδότηση στις δημόσιες διοικήσεις.

2. Η Επιτροπή εξετάζει το πρόγραμμα 
εργασίας που καταρτίζει ο επικεφαλής 
εμπειρογνώμονας ή η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χορηγήσει 
επιδότηση στις δημόσιες διοικήσεις.

3. Οι ενέργειες αδελφοποίησης μπορούν να 
επωφελούνται από την υποστήριξη των 
κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η επιδότηση καινοτομιών στον επιχειρηματικό τομέα και για το λόγο αυτό οι 
πιστώσεις πρέπει να διοχετεύονται αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα. Η συνεργασία 
επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους μπορούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 199
Άρθρο 23, Τίτλος

Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο

Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ 
επιχειρηματικών ενώσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 200
Άρθρο 23, Τίτλος

Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο

Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εισαχθεί η τοπική διάσταση στην συνεργασία μεταξύ των αρχών.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 201
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων οι οποίες 
απευθύνονται στα εθνικά σημεία επαφής. 
Αυτά στη συνέχεια ορίζουν έναν επικεφαλής 
εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων 
σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές ή
περιφερειακές αρχές.

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων οι οποίες 
απευθύνονται στα εθνικά σημεία επαφής. 
Αυτά στη συνέχεια ορίζουν έναν επικεφαλής 
εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων 
σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές,
περιφερειακές ή τοπικές αρχές.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εισαχθεί η τοπική διάσταση στην συνεργασία μεταξύ των αρχών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 202
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων οι οποίες 
απευθύνονται στα εθνικά σημεία επαφής. 
Αυτά στη συνέχεια ορίζουν έναν επικεφαλής 
εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων 
σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές.

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη διοικητική 
συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης βάσει προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων οι οποίες 
απευθύνονται στα εθνικά σημεία επαφής. 
Αυτά στη συνέχεια ορίζουν έναν επικεφαλής 
εμπειρογνώμονα ή ομάδα εμπειρογνωμόνων 
σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές και τις 
επιχειρηματικές ενώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 203
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή εξετάζει το πρόγραμμα 
εργασίας που καταρτίζει ο επικεφαλής 
εμπειρογνώμονας ή η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χορηγήσει 
επιδότηση στις δημόσιες διοικήσεις.

2. Η Επιτροπή εξετάζει το πρόγραμμα 
εργασίας που καταρτίζει ο επικεφαλής 
εμπειρογνώμονας ή η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χορηγήσει 
επιδότηση στις δημόσιες διοικήσεις και τις 
επιχειρηματικές ενώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 204
Άρθρο 24

Μέτρα υποστήριξης του προγράμματος Μέτρα υποστήριξης του προγράμματος και 
άλλα μέτρα

Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει τα 
ακόλουθα:

Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει τα 
ακόλουθα:

α) την ανάλυση και την παρακολούθηση της 
ανταγωνιστικότητας και των κλαδικών 
θεμάτων, με στόχο ιδίως την ετήσια έκθεσή 
της σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

α) την ανάλυση και την παρακολούθηση της 
ανταγωνιστικότητας και των κλαδικών 
θεμάτων, με στόχο ιδίως την ετήσια έκθεσή 
της σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

β) την προετοιμασία των αξιολογήσεων 
αντικτύπου των κοινοτικών μέτρων που 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων·

β) την προετοιμασία των αξιολογήσεων 
αντικτύπου των κοινοτικών μέτρων που 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και εν συνεχεία την 
απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας 
ή την προετοιμασία νέων νομοθετικών 
μέτρων που θα καταστήσουν την 
καινοτομία ελκυστικότερη στην ΕΕ (π.χ. 
στον τομέα των Δικαιωμάτων 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας)·

γ) την αξιολόγηση ειδικών πτυχών ή ειδικών 
μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το παρόν 
πρόγραμμα·

γ) την αξιολόγηση ειδικών πτυχών ή ειδικών 
μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το παρόν 
πρόγραμμα·

δ) τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών σε 
σχέση με το παρόν πρόγραμμα.

δ) τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών σε 
σχέση με το παρόν πρόγραμμα·
δα) την ετοιμασία πρότασης κανονισμού 
του Συμβουλίου για τη σύσταση 
Κοινοτικής Υπηρεσίας Καινοτομίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο τίτλος πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα το περιεχόμενο του άρθρου.
Η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη ελκυστικού νομικού πλαισίου για την καινοτομία 
(π.χ. στον τομέα των ΔΠΙ) ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τους ανά την υφήλιο ανταγωνιστές της.
Όσον αφορά την ανάγκη Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καινοτομίας, βλ. την αιτιολόγηση της 
τροπολογίας 3.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης, Βritta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 205
Άρθρο 25

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται 
λεπτομερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, 
τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα, καθώς 
και οι όροι συμμετοχής και τα κριτήρια 
επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων που 
αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 23.

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται 
λεπτομερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, 
τα απαραίτητα για την εφαρμογή τους 
μέτρα, τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα, 
καθώς και οι όροι συμμετοχής και τα 
κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των 
μέτρων εφαρμογής, σύμφωνα με τους 
στόχους που εκτίθενται στο άρθρο 10, πλην 
των αναφερομένων στο άρθρο 24. Το 
πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει τα 
μέτρα προώθησης της οικοκαινοτομίας και 
τα παρουσιάζει σε χωριστό κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την αρχική διατύπωση αποκλειόταν η δυνατότητα κοινής εργαλειοθήκης μέτρων εφαρμογής 
που προβλέπει το άρθρο 6. Επίσης, η νέα διατύπωση είναι συνεπής προς τις λοιπές σχετικές 
διατάξεις (άρθρα 36 και 45). Επιπρόσθετα, πρέπει να διασαφηνίσουμε τι αφορά ακριβώς η 
οικοκαινοτομία και σε επίπεδο προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 206
Άρθρο 25, παράγραφος 1α (νέα)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί το 
πρόγραμμα εργασίας σε συνενόηση με την 
επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46 
παράγραφος 1, εδάφιο β).
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Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι επιτροπές προγράμματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και οι αρμοδιότητές τους δεν 
πρέπει να εξασθενήσουν.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 207
Άρθρο 26, παράγραφος 3

3. Οι δράσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 πραγματοποιούνται 
αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
προώθηση και στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις.

3. Οι δράσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 αποσκοπούν στη βελτίωση 
του δυναμικού καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Οι 
δράσεις αναφέρονται επίσης στην 
προώθηση και στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποδεσμευθεί το δυναμικό των ΜΜΕ για καινοτομία.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 208
Άρθρο 26, παράγραφος 3

3. Οι δράσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 πραγματοποιούνται 
αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
προώθηση και στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις.

3. Οι δράσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 συμβάλλουν στη βελτίωση 
του δυναμικού καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, και πραγματοποιούνται 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου είναι δυνατόν, 
την προώθηση και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευαισθητοποίηση είναι σημαντικότατη αλλά δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση όλων των 
δράσεων.
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 209
Άρθρο 27, σημείο α)

α) η εξασφάλιση ομαλής πρόσβασης στις 
υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και η 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την 
ταχεία και σωστή υιοθέτηση των 
συγκλινουσών ψηφιακών επικοινωνιών και 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμάτων διαλειτουργικότητας, ασφάλειας 
και αξιοπιστίας·

α) η εξασφάλιση ομαλής πρόσβασης στις 
υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και η 
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την 
ταχεία, σωστή και αποτελεσματική 
υιοθέτηση των συγκλινουσών ψηφιακών 
επικοινωνιών και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
διαλειτουργικότητας, ασφάλειας και 
αξιοπιστίας·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η υιοθέτηση των ψηφιακών επικοινωνιών και υπηρεσιών πρέπει να ελέγχεται όχι μόνο ως 
προς εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτές αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά της στον 
ίδιο τον πολίτη, με μετρήσιμο τρόπο. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το να έχει ο πολίτης 
πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες, αλλά να τις χρησιμοποιεί ουσιαστικά και να απολαμβάνει 
τα οφέλη τους.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 210
Άρθρο 29, σημείο α)

α) στη διεύρυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ 
και στην ψηφιακή μόρφωση·

α) στη διεύρυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ,
στην ψηφιακή μόρφωση και στην ενεργό 
εξοικείωση των πολιτών με τις ΤΠΕ·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στις ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί για 
την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Χρειάζεται να υποστηριχθούν συστηματικές και 
καινοτόμες δράσεις με στόχο την ενημέρωση και τελικά την εξοικείωση των πολιτών με τις νέες 
αυτές τεχνολογίες και τη χρήση τους. Αυτό τελικά συμβάλλει και στην αύξηση της ζήτησης των 
συγκεκριμένων τεχνολογιών.
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 211
Άρθρο 29, σημείο γ)

γ) στη βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών σε τομείς δημόσιου συμφέροντος 
και για τη συμμετοχή μέσω των ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαλειτουργικών 
πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και της ανάπτυξης 
στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος και 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

γ) στη βελτίωση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών σε τομείς δημόσιου συμφέροντος 
και για τη συμμετοχή μέσω των ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαλειτουργικών 
πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και της ανάπτυξης 
στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος και 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ανοιχτών προτύπων, και εξασφαλίζοντας 
την τεχνολογική ουδετερότητα και 
προστασία των δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο πρέπει το περιεχόμενο που εξελίσσει η δημόσια διοίκηση σήμερα να είναι διαθέσιμο 
σε όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου λογισμικού, αλλά πρέπει επίσης το 
υλικό αυτό να παραμείνει προσβάσιμο για τις μελλοντικές γενεές όταν δεν θα χρησιμοποιούνται 
πλέον τα σήμερα διαδεδομένα προγράμματα ΗΥ.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 212
Άρθρο 29, σημείο γα) (νέο)

γα) στη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών 
ΤΠΕ προς βελτίωση της ποιότητας ζωής
μειονεκτούντων τμημάτων της κοινωνίας, 
όπως οι ανάπηροι ή οι ηλικιωμένοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές κατηγορίες της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρέπει να τύχουν 
ειδικής προσοχής και να εκμεταλλευθούν την εξέλιξη των τεχνολογιών ΤΠΕ.
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 213
Άρθρο 30, παράγραφος 2α) (νέα)

Αυτό το τμήμα του προγράμματος 
αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του 
δυναμικού ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποδεσμευθεί το δυναμικό των ΜΜΕ για καινοτομία.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 214
Άρθρο 31, παράγραφος 1, σημείο γ)

γ) θεματικά δίκτυα που φέρνουν σε επαφή 
πλήθος ενδιαφερομένων φορέων με 
συγκεκριμένο στόχο, ώστε να 
διευκολύνονται οι δραστηριότητες 
συντονισμού και η μεταφορά γνώσεων.

γ) θεματικά δίκτυα που φέρνουν σε επαφή 
πλήθος ενδιαφερομένων φορέων με 
συγκεκριμένο στόχο, ώστε να 
διευκολύνονται οι δραστηριότητες 
συντονισμού και η μεταφορά γνώσεων· 
θεματικά δίκτυα που φέρνουν σε επαφή και 
επιτρέπουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και την από κοινού ανάπτυξη σχεδίων 
μεταξύ γεωγραφικών περιοχών ή 
περιφερειών της Ε.Ε. βάσει κοινών 
χαρακτηριστικών τους (πολιτισμικών, 
γεωγραφικών ή άλλων).

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου, να δίνεται η δυνατότητα της δημιουργίας 
θεματικών δικτύων και μεταξύ φορέων που μπορεί να είναι λίγοι αριθμητικά, αλλά να έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά (πολιτισμικά, γεωγραφικά ή άλλα) τα οποία τους δημιουργούν δυσκολίες 
και εμπόδια στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Αυτό θα είναι σημαντικό για μειονεκτούσες 
περιοχές όπως οι νησιωτικές, οι ορεινές απομονωμένες κλπ.
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Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 215
Άρθρο 31, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον 
προϋπολογισμό των σχεδίων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο α) με ποσό που αντιστοιχεί στο 
50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού 
κόστους τους. Οι φορείς του δημοσίου 
τομέα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή 
αντίστοιχη με το 100% των επιπλέον 
δαπανών.

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον 
προϋπολογισμό των σχεδίων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο α) με ποσό που αντιστοιχεί στο 
50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού 
κόστους τους. Οι φορείς του δημοσίου 
τομέα και οι ΜΚΟ και οι μη κερδοσκοπικοί 
φορείς μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή 
αντίστοιχη με το 100% των επιπλέον 
δαπανών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις εργάζονται για 
κοινωνικούς στόχους και για το λόγο αυτό πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους 
δημόσιους οργανισμούς.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 216
Άρθρο 31, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον
προϋπολογισμό των σχεδίων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο α) με ποσό που αντιστοιχεί στο 
50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού 
κόστους τους. Οι φορείς του δημοσίου 
τομέα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή 
αντίστοιχη με το 100% των επιπλέον 
δαπανών.

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον 
προϋπολογισμό των σχεδίων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο α) με ποσό που αντιστοιχεί στο 
75%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού 
κόστους τους. Οι φορείς του δημοσίου 
τομέα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή 
αντίστοιχη με το 100% των επιπλέον 
δαπανών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το 50% που προβλέπεται στην πρόταση και που αντιγράφηκε από την πρακτική στη Γενική 
Διεύθυνση Έρευνας για τα εμπορικά σχέδια (άλλες Γενικές Διευθύνσεις - απασχόληση, 
διεύρυνση ... - χρησιμοποιούν το 75%), είναι πολύ χαμηλό για τις μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις. Για τις οργανώσεις μας είναι αδύνατον να καταβάλουν το 50% σε σχέδια (και 
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πολλές οργανώσεις των νέων κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών δεν μπορούν καν να 
συμμετάσχουν σε σχέδια ούτε καν αν πρέπει να καταβάλουν το 25%). Ακόμη και για τα σχέδια 
με συμμετοχή επιχειρήσεων χρειάζεται ένας συντονιστής (συχνά μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση).

Τροπολογία: Werner Langen

Τροπολογία 217
Άρθρο 31, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2

Η στήριξη των θεματικών δραστηριοτήτων 
αφορά τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες 
συντονισμού και υλοποίησης του δικτύου. Η 
συμμετοχή της Κοινότητας δύναται να 
καλύπτει τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες 
των εν λόγω μέτρων.

Η επιδότηση των θεματικών 
δραστηριοτήτων κατά 50% αφορά τις 
επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες συντονισμού 
και υλοποίησης του δικτύου. Η συμμετοχή 
της Κοινότητας δύναται να καλύπτει τις 
επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες των εν λόγω
μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ίση μεταχείριση όλων των επιδοτήσεων σε ύψος 50% ενισχύει το ίδιο ενδιαφέρον στην 
εφαρμογή του προγράμματος. Χρηματοδότησεις ύψους 100% ενισχύουν τα κίνητρα για 
κατάχρηση δημοσίων πόρων. Η ευνόηση των δημοσίων υπηρεσιών αντιβαίνει τις αρχές του 
ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 218
Άρθρο 33, εισαγωγικό μέρος

Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες 
ενέργειες για τη στήριξη της ανάλυσης, της 
κατάρτισης και του συντονισμού πολιτικής 
με τις συμμετέχουσες χώρες:

Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες 
ενέργειες για τη στήριξη της ανάλυσης, της 
κατάρτισης και του συντονισμού πολιτικής 
με τις συμμετέχουσες χώρες, προκειμένου 
ειδικότερα να ενισχυθεί το δυναμικό 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των 
ΜΜΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποδεσμευθεί το δυναμικό των ΜΜΕ για καινοτομία.
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Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis

Τροπολογία 219
Άρθρο 34, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι 
ακόλουθες ενέργειες για τη στήριξη της 
εφαρμογής τους προγράμματος ή την 
εκπόνηση μελλοντικών δραστηριοτήτων:

1. Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι 
ακόλουθες ενέργειες για τη στήριξη της 
εφαρμογής τους προγράμματος ή την 
εκπόνηση μελλοντικών δραστηριοτήτων, 
προκειμένου ειδικότερα να ενισχυθεί το 
δυναμικό ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποδεσμευθεί το δυναμικό των ΜΜΕ για καινοτομία.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 220
Άρθρο 36, παράγραφος 1α (νέα)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί το 
πρόγραμμα εργασίας σε συνενόηση με την 
επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46 
παράγραφος 1, εδάφιο β).

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι επιτροπές προγράμματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και οι αρμοδιότητές τους δεν 
πρέπει να εξασθενήσουν.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 221
Άρθρο 37, παράγραφος 1

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για τη στήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα για τη στήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
διαφοροποίησης, στο εξής καλούμενο 
"πρόγραμμα ‘Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη’".

πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
διαφοροποίησης, στο εξής καλούμενο 
"πρόγραμμα ‘Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη’". 
Το πρόγραμμα αυτό θεωρείται ως μέσο για 
να καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον 
τομέα των τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας 
και των εφαρμογών υψηλής 
αποδοτικότητας, και είναι επομένως 
ζωτικό για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη, όλα τα προγράμματα της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πτυχή 
της βιωσιμότητας. Αυτό ισχύει σιωπηρώς και για τις δράσεις του προγράμματος ΕεΕ. Όμως, η 
ένταξη του ΕεΕ ως μέρους του CIP υπογραμμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να έχει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στον τομέα των τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας και των εφαρμογών υψηλής 
αποδοτικότητας (η General Electric ανακοίνωσε νέες μεγάλες επενδύσεις στον τομέα αυτό). Η 
αλλαγή θα καταδείξει τόσο την επίπτωση επί της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο 
και επί της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα της βιώσιμης 
χρήσης των φυσικών πόρων.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Claude Turmes και Britta Thomsen

Τροπολογία 222
Άρθρο 38, σημείο γ)

γ) να αρθούν οι μη τεχνολογικοί φραγμοί 
στα αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για 
την παραγωγή και την κατανάλωση 
ενέργειας με την προώθηση της ενίσχυσης 
των θεσμικών ικανοτήτων –μεταξύ άλλων, 
σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο–, με 
τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως 
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, με την 
ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των βασικών 
ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων 
και των πολιτών γενικώς, καθώς και με την 
εντονότερη διάδοση των βέλτιστων 
πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιμων 
τεχνολογιών, ιδίως μέσω της προώθησης σε 
κοινοτικό επίπεδο.

γ) να αρθούν οι μη τεχνολογικοί φραγμοί 
στα αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για 
την παραγωγή και την κατανάλωση 
ενέργειας με την προώθηση της ενίσχυσης 
των θεσμικών ικανοτήτων –μεταξύ άλλων, 
σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο–, με 
τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως 
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, με την 
ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας μεταξύ των βασικών 
ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων, 
ιδίως των ΜΜΕ, και των πολιτών γενικώς, 
καθώς και με την εντονότερη διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων 
διαθέσιμων τεχνολογιών, ιδίως μέσω της 
προώθησης σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι ζωτικές για την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Claude Turmes και Britta Thomsen

Τροπολογία 223
Άρθρο 39, σημείο α)

α) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και την πιο ορθολογική χρήση της 
ενέργειας, ειδικότερα στον κατασκευαστικό 
και το βιομηχανικό τομέα, με εξαίρεση τις 
ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 41·

α) τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και την πιο ορθολογική χρήση της 
ενέργειας, ειδικότερα στον κατασκευαστικό 
τομέα, στον βιομηχανικό τομέα, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, και στον 
τομέα των προϊόντων που καταναλώνουν 
ενέργεια, με εξαίρεση τις ενέργειες που 
καλύπτονται από το άρθρο 41·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθούν εδώ ειδικά οι ΜΜΕ ενώ τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια έχουν 
σχέση λόγω των δραστηριοτήτων που αφορούν την αλλαγή της αγοράς καταναλωτικών 
προϊόντων (οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό).

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Claude Turmes και Britta Thomsen

Τροπολογία 224
Άρθρο 39, σημείο β)

β) τη στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών 
μέτρων και της εφαρμογής τους.

β) τη στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών 
μέτρων και της εφαρμογής τους, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα των 
ενεργειακών υπηρεσιώνς.

Or. en

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 225
Άρθρο 39, σημείο βα) (νέο)

βα) τη στήριξη του τομέα θέρμανσης και 
ψύξης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η θέρμανση και η ψύξη, με το 40% περίπου της ενέργειας που καταναλώνουν, συγκαταλέγονται 
στις προτεραιότητες του ενεργειακού τομέα με συνέπεια να πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Claude Turmes και Britta Thomsen

Τροπολογία 226
Άρθρο 40, σημείο α)

α) την προώθηση νέων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την κεντρική και την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας, και τη στήριξη 
της διαφοροποίησης των ενεργειακών 
πηγών, με εξαίρεση τις ενέργειες που 
καλύπτονται από το άρθρο 41·

α) την προώθηση νέων και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την κεντρική και την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, θερμότητας και ψύξης, 
στηρίζοντας έτσι τη διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πηγών, με εξαίρεση τις 
ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 41·

Or. en

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 227
Άρθρο 43, σημείο β)

β) δημιουργία, διεύρυνση ή αναδιοργάνωση 
δομών και μηχανισμών για τη βιώσιμη 
ενεργειακή ανάπτυξη, όπως διαχείριση της 
ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και ανάπτυξη κατάλληλων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και μέσων 
της αγοράς·

β) δημιουργία, διεύρυνση ή αναδιοργάνωση 
δομών και μηχανισμών για τη βιώσιμη 
ενεργειακή ανάπτυξη, όπως διαχείριση της 
ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και ανάπτυξη κατάλληλων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και μέσων 
της αγοράς· πρέπει να αξιοποιηθούν οι 
εμπειρίες από παλαιότερα και σημερινά 
δίκτυα, για παράδειγμα το δίκτυο ΟΡΕΤ ή 
το ManagEnergy·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο ΟΡΕΤ το οποίο αποτελείται από 40 περίπου γραφεία εντός και εκτός ενωμένης 
Ευρώπης, υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και θα αποτελούσε σπατάλη να μην 
αξιοποιηθεί αυτός ο πλούτος γνώσεων. Οι εργασίες στο πλαίσιο του ManagEnergy έχει 
οδηγήσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη 
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χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 228
Άρθρο 43, σημείο εα) (νέο)

εα) μια οικονομική βοήθεια υπέρ των 
εθνικών ή περιφερειακών υπηρεσιών 
πλαισίωσης των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των μικρών επιχειρήσεων για 
την πληροφόρηση, την επιμόρφωση και 
την παροχή συμβουλών προς τις μικρές 
επιχειρήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές 
όσον αφορά την ενέργεια και την 
προσαρμογή και προώθηση μακρόπνοων 
ενεργειακών εξοπλισμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις βρίσκονται σε επαφή με εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις 
και επιτρέπουν με το έργο τους της πλαισίωσης να παράγεται έργο σε στενή συνεργασία με τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις επιτρέποντάς τους να είναι πιο ανταγωνιστικές στους τομείς που αφορά το 
πρόγραμμα πλαίσιο: και ιδίως την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία: Lena Ek

Τροπολογία 229
Άρθρο 45, παράγραφος 1α (νέα)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί το 
πρόγραμμα εργασίας σε συνεννόηση με την 
επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, 
παράγραφος 1, εδάφιο γ).

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι επιτροπές προγράμματος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και οι αρμοδιότητές τους δεν 
πρέπει να εξασθενήσουν.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 230
Άρθρο 46, παράγραφος 1, σημείο γα) (νέο)

γα) για το συνολικό συντονισμό της 
εφαρμογής των στόχων του προγράμματος 
πλαίσιο, από επιτροπή που αποκαλείται 
επιτροπή διαχείρισης των στόχων του CIP 
(CIPOC).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των τριών επιτροπών διαχείρισης για κάθε ειδικό πρόγραμμα του CIP, είναι χρήσιμη η 
ύπαρξη συντονιστικού οργάνου που παρακολουθεί την τήρηση των οριζόντιων στόχων του CIP.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 231
Άρθρο 46, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Μετά από θετική ανάλυση της σχέσης 
κόστους/ωφέλειας, η Επιτροπή δύναται να 
συστήσει Εκτελεστική Υπηρεσία για 
ολόκληρο το πρόγραμμα πλαίσιο, η οποία 
θα την συντρέχει καθ’ όλη την εφαρμογή 
του προγράμματος πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αποδειχθεί επωφελής (μετά από ανάλυση του κόστους/ωφέλειας), η εκτελεστική υπηρεσία 
θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη και συνεπέστερη εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 232
Άρθρο 46α (νέο)

Άρθρο 46α



PE 367.642v01-00 100/112 AM\593717EL.doc

EL

Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού 
Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα και 

την Καινοτομία
1. Την Επιτροπή συμβουλεύει 
Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού 
Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα και 
την Καινοτομία που αποτελείται από 
εκπροσώπους βιομηχανικών και 
επιχειρηματικών ενώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των 
ΜΜΕ, και άλλους εμπειρογνώμονες. Η 
πείρα τους πρέπει να αφορά τους τομείς 
και τα θέματα που εξετάζει το πρόγραμμα 
πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης, των ΤΠΕ, της ενέργειας 
και της οικοκαινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει το στοιχείο της διαβούλευσης και συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων στη διαδικασία εκτέλεσης. Επομένως, η βασική καινοτομία της θέσπισης 
συμβουλευτικής επιτροπής είναι ότι μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα η πείρα των 
παραγόντων που εργάζονται στους τομείς που καλύπτει το CIP, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται 
καλύτερα (και ενδεχομένως να προσαρμοστεί) στις πραγματικές ανάγκες της ΕΕ. Η επιτροπή 
αυτή θα εξασφαλίσει επίσης τη συνοχή όλων των συστατικών μερών του προγράμματος 
πλαίσιο, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία με την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ των υποπρογραμμάτων.

Τροπολογία: Dominique Vlasto και Anne Laperrouze

Τροπολογία 233
Άρθρο 46α (νέο)

Άρθρο 46α
Διαβούλευση με τις οργανώσεις 

επιχειρήσεων
1. Η Επιτροπή φροντίζει να διαβουλεύεται 
με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, 
των μικροεπιχειρήσεων και των μικρών 
βιοτεχνιών για τη χάραξη των πολιτικών 
καθώς και για την διαμόρφωση και 
εκπόνηση των προγραμμάτων δράσης και 
των εκτελεστικών μέτρων του 
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προγράμματος πλαίσιο.
2. Συμβουλεύεται τις οργανώσεις σε 
συντονισμό με τις εργασίες των επιτροπών 
που προβλέπονται στο άρθρο 46. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαμεσολάβησης των επιχειρήσεων (Επιμελητήρια, 
επαγγελματικές οργανώσεις …) βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και προσδοκίες των 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο των οποίων εκτελούν έργο παροχής συμβουλών, πληροφόρησης, 
πραγματογνωμοσύνης και πλαισίωσης. Το έργο αυτό είναι ακόμη πιο σπουδαίο για τις 
μικρομεσαίες και τις μικροεπιχειρήσεις, ιδίως στις μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
δεν διαθέτουν μέσα στην ίδια την διάρθρωση της επιχειρήσεις όργανα για αυτού του είδους τις 
δράσεις.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 234
Άρθρο 46β (νέο)

Άρθρο 46β
Διαδικασία εφαρμογής – Εγχειρίδιο

1. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική γνώμη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, 
εγκρίνει απλή και μη γραφειοκρατική 
διαδικασία εφαρμογής που επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες την εύκολη πρόσβαση στο 
πρόγραμμα πλαίσιο.
2. Αφού τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα 
πλαίσιο, η Επιτροπή δημοσιεύει 
ευανάγνωστο και φιλικό για το χρήστη 
εγχειρίδιο που θεσπίζει σαφές, απλό και 
διαφανές πλαίσιο γενικών αρχών όσον 
αφορά τη συμμετοχή των δικαιούχων στο 
πρόγραμμα πλαίσιο, διευκολύνοντας ιδίως 
τη συμμετοχή των ΜΜΕ.
3. Το εγχειρίδιο θεσπίζει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων· 
οικονομικές διατάξεις όπως το επιλέξιμο 
κόστος και τα ποσοστά στήριξης· τις 
αρχές που διέπουν τις διοικητικές 
ρυθμίσεις και διαδικασίες, ιδίως δε φιλικές 
προς το χρήστη διαδικασίες αίτησης με
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την εφαρμογή κατά περίπτωση 
διαδικασίας αίτησης δύο σταδίων· τους 
κανόνες για τη χρήση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων των σχεδίων· και τις αρχές 
για την αξιολόγηση, επιλογή και ανάθεση 
των προτάσεων.
4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή 
των αιτήσεων μέχρι την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης είναι όσο 
το δυνατόν συντομότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη, ούτως ώστε να 
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των πιθανών χρηστών και ιδίως των ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα 
συμβουλεύεται τους ενδιαφερομένους προκειμένου να επιλέξει τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων που είναι η πλέον επωφελής για τους χρήστες. Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων πρέπει να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Οι χρήστες πρέπει να 
διαθέτουν σαφέστατες και εύκολες πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος.

Τροπολογία: Jorgo Chatzimarkakis, Νικόλαος Βακάλης, Britta Thomsen, Claude Turmes, 
Vittorio Prodi και Lena Ek

Τροπολογία 235
Παράρτημα Ι, σημείο α)

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

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 236
Παράρτημα Ι, σημείο α)

α) 2.631 εκατ. EUR για την εφαρμογή του 
προγράμματος "Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία", εκ των οποίων ποσό έως 

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

900 εκατ. θα χορηγηθεί για την προώθηση 
της οικοκαινοτομίας 300 εκατ. για 
καινοτομίες στον τομέα της υγείας·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατίθεται επαρκές ποσό τόσο για τις επενδύσεις στην οικολογική καινοτομία όσο και 
για επενδύσεις που αφορούν την υγεία. Την επισήμανση αυτή το συνολικό ποσό παραμένει 
αμετάβλητο. Αποσκοπεί απλώς στην αποσαφήνιση ότι χρειάζονται επαρκείς πιστώσεις για την 
οικοκαινοτομία και για καινοτομίες στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 237
Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα 1, σημείο Γ, παράγραφος 1

Η διαχείριση των μέσων διέπεται από 
κατάλληλη πολιτική προμηθειών. Οι 
προμήθειες καθορίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς και 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Η διαχείριση των μέσων διέπεται από 
κατάλληλη πολιτική προμηθειών. Οι 
προμήθειες καθορίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς
φροντίζοντας να μην τις παραβιάζουν οι 
μεσάζοντες και λαμβάνοντας υπόψη τα 
εξής:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εγγυάται ότι οι ευνοϊκές προϋποθέσεις που προσφέρει το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα απευθύνονται πάντοτε και σε κάθε περίπτωση και στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 238
Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα 1, σημείο Δ

Δ. Προβολή Δ. Προβολή - Ευαισθητοποίηση
Κάθε ενδιάμεσος φορέας πρέπει να 
προβάλει επαρκώς τη στήριξη που 
παρέχεται από την Κοινότητα.

Κάθε ενδιάμεσος φορέας πρέπει να 
προβάλει επαρκώς τη στήριξη που 
παρέχεται από την Κοινότητα.
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Εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί δικαιούχοι, 
ιδίως οι ΜΜΕ, ενημερώνονται δεόντως 
όσον αφορά τις διαθέσιμες δυνατότητες 
χρηματοδότησης και πολλαπλής χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι η 
σχετική αδιαφάνεια όσον αφορά την προσφορά κοινοτικών μέτρων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες τους. Ειδικότερα όσον αφορά την χρηματοδότηση των ΜΜΕ, τα οικονομικά μέσα που 
τις αφορούν πρέπει να είναι ευρέως γνωστά, διαθέσιμα και πολλαπλά, ακόμη και αν είναι 
ανταγωνιστικά, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 239
Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα 2, σημείο Γ, παράγραφος 3: GΙF 1

Το GIF 1 θα επενδύει σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που 
επενδύουν σε ΜΜΕ ηλικίας έως 10 ετών, 
ξεκινώντας κατά κανόνα από τη φάση προ-
A (αρχικής ώθηση) και A (εκκίνηση) και 
παρέχοντας επενδύσεις συνέχειας, όπου 
κρίνεται σκόπιμο. Οι μέγιστες συνολικές 
επενδύσεις σε ενδιάμεσα κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου θα ανέρχονται 
στο 25% του συνολικού κεφαλαίου που 
διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 50% 
για νέους φορείς που θεωρείται πιθανό να 
επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη 
αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για 
συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε 
συγκεκριμένη περιφέρεια, καθώς και ως 
επενδυτικοί δίαυλοι για τους 
επιχειρηματικούς αγγέλους. Οι μέγιστες 
συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου θα 
ανέρχονται στο 50% στις περιπτώσεις όπου 
το επενδυτικό ενδιαφέρον του φορέα 
εστιάζεται στις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην οικοκαινοτομία. 
Τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου που 
επενδύεται σε οποιονδήποτε φορέα πρέπει 

Το GIF 1 θα επενδύει σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που 
επενδύουν σε ΜΜΕ ηλικίας έως 10 ετών, 
ξεκινώντας κατά κανόνα από τη φάση προ-
A (αρχικής ώθηση) και A (εκκίνηση) και 
παρέχοντας επενδύσεις συνέχειας, όπου 
κρίνεται σκόπιμο. Οι μέγιστες συνολικές 
επενδύσεις σε ενδιάμεσα κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου θα ανέρχονται 
στο 25% του συνολικού κεφαλαίου που 
διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 50% 
για νέους φορείς που θεωρείται πιθανό να 
επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη 
αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για 
συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε 
συγκεκριμένη περιφέρεια, καθώς και ως 
επενδυτικοί δίαυλοι για τους 
επιχειρηματικούς αγγέλους. Οι μέγιστες 
συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσα 
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου θα 
ανέρχονται στο 50% στις περιπτώσεις όπου 
το επενδυτικό ενδιαφέρον του φορέα 
εστιάζεται στις ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην οικοκαινοτομία.
Το ανώτατο όριο για τις συνολικές 
επενδύσεις στα ταμεία επιχειρηματικού 
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να προέρχεται από επενδυτές που 
λειτουργούν σε συνθήκες οι οποίες 
αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς 
(δυνάμει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή 
στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα 
από τη νομική φύση και την ιδιοκτησιακή 
δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το 
ποσοστό του κεφαλαίου. Καμία ανάληψη 
υποχρεώσεων προς μεμονωμένο φορέα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. EUR. Το 
GIF 1 δύναται να συνεπενδύει με ίδιους 
πόρους του ΕΤΕπ ή με πόρους βάσει της 
εντολής της ΕΤΕ ή άλλους πόρους που 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του 
ΕΤΕπ.

κεφαλαίου ανέρχεται σε 70% για ταμεία 
που επενδύσουν σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι και 
πριν από 3 χρόνια. Τουλάχιστον το 50% του 
κεφαλαίου που επενδύεται σε οποιονδήποτε 
φορέα πρέπει να προέρχεται από επενδυτές 
που λειτουργούν σε συνθήκες οι οποίες 
αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς 
(δυνάμει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή 
στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα 
από τη νομική φύση και την ιδιοκτησιακή 
δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το 
ποσοστό του κεφαλαίου. Καμία ανάληψη 
υποχρεώσεων προς μεμονωμένο φορέα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. EUR. Το 
GIF 1 δύναται να συνεπενδύει με ίδιους 
πόρους του ΕΤΕπ ή με πόρους βάσει της 
εντολής της ΕΤΕ ή άλλους πόρους που 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του 
ΕΤΕπ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχει διαπιστωθεί ότι για ιδιώτες ο επιχειρηματικός κίνδυνος στην αρχική φάση ήταν συχνά 
πολύ υψηλός με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ιδιωτική επένδυση. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται 
ήδη στην αρχική φάση υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου να διατίθεται υψηλό ποσοστό 
επιδότησης (70%) για τα παρεμβαίνονται ταμεία επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτή η υψηλότερη 
επιδότηση ωστόσο θα πρέπει να προβλέπεται μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 
ιδρυθεί μέχρι και προ 3 ετών.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 240
Παράρτημα ΙΙ, Τμήμα 3, σημείο Γ, παράγραφος 3

Τα κριτήρια που αφορούν την τέταρτη 
θυρίδα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ ["δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ"] 
περιλαμβάνουν μεμονωμένες και 
πολύπλευρες συναλλαγές, καθώς και 
συναλλαγές μεταξύ διαφόρων κρατών. Η 
επιλεξιμότητα πρέπει να βασίζεται στις 
βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, ιδίως όσον 

Τα κριτήρια που αφορούν την τέταρτη 
θυρίδα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ ["δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων 
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ"] 
περιλαμβάνουν μεμονωμένες και 
πολύπλευρες συναλλαγές, καθώς και 
συναλλαγές μεταξύ διαφόρων κρατών. Η 
επιλεξιμότητα πρέπει να βασίζεται στις 
βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, ιδίως όσον 
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αφορά την πιστοληπτική ικανότητα και τη 
διαφοροποίηση του κινδύνου του 
τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.

αφορά την πιστοληπτική ικανότητα και τη 
διαφοροποίηση του κινδύνου του 
τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη δημόσιων 
σχεδίων για την τιτλοποίηση των ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δημόσια σχέδια τιτλοποίησης έχουν δράσει ως καταλύτες της αγοράς συμβάλλοντας στην 
επίτευξη μεγαλύτερης τιτλοποίησης για ΜΜΕ, επειδή τα σχέδια αυτά γενικώς αποτελούν 
προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων επενδυτών σε κεφάλαια κινδύνου ΜΜΕ, και 
αντισταθμίζουν επίσης εν μέρει το αναπτυξιακό κόστος της τιτλοποίησης των ΜΜΕ. Επομένως, 
η κοινοτική στήριξη στα πλαίσια της τέταρτης θυρίδας του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των 
ΜΜΕ τόσο νέων όσο και υφισταμένων δημόσιων σχεδίων τιτλοποίησης μπορεί να αποδειχθεί 
αποφασιστική για την τιτλοποίηση δανείων ΜΜΕ.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 241
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο α), παύλα 7α (νέα)

- υποστήριξη των ΜΜΕ να βρουν 
μεγαλύτερους εργολήπτες, τόσο από τον 
ιδιωτικό τομέα όσο και από την 
κυβέρνηση, και να δικτυωθούν με 
αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίσιμος παράγων για την υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ είναι η διασύνδεσή τους με 
σύγχρονους μεγάλους εργολήπτες, ούτως ώστε να τονωθεί η ζήτηση των προϊόντων και 
υπηρεσιών τους. Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών μπορούν να αποδειχθούν ζωτικά για τη 
δημιουργία και διατήρηση του συνδέσμου αυτού με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

Τροπολογία: Lorenzo Cesa

Τροπολογία 242
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο α), παύλα 7α (νέα)

- προώθηση της δημιουργίας δικτύου 
μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται 
σε περιφέρειες με κοινά προβλήματα και 
προκλήσεις, με στόχο την προαγωγή της 
ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων 
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πρακτικών και την ενθάρρυνση του 
συντονισμού και της ανάπτυξης των 
δεουσών οικονομικών και βιομηχανικών 
πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Υπάρχουν στην Ευρώπη έντονα βιομηχανικές περιοχές που εκπροσωπούν τον πλούτο της 
Ευρώπης· στις περιοχές αυτές όμως, ακόμη και όταν δεν διέρχονται φάση μαρασμού, απειλείται 
έντονα η ανταγωνιστικότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούν οι περιοχές αυτές 
τη διαμόρφωση βιομηχανικών και οικονομικών πολιτικών ικανών να αντιμετωπίσουν τις 
ειδικές τους ανάγκες. Επομένως πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε περιοχές με κοινά προβλήματα και προκλήσεις μέσω, π.χ., της δημιουργίας ενός 
δικτύου που θα αποσκοπεί στην προαγωγή της ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων 
πρακτικών. Το δίκτυο θα αποτελεί επίσης εργαλείο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
κοινοτικά όργανα για να αξιολογούν και καταμετρούν το εφικτό των δικών τους πολιτικών ή 
των νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 243
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο α), παύλα 7α (νέα)

- συμβολή στα μέτρα επιμόρφωσης για την 
επαγγελματικότερη διαμόρφωση των 
επιχειρήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιπλέον των υπηρεσιών συνεργασίας και πληροφόρησης είναι σημαντικό να στηριχθεί και η 
επιμόρφωση εντός ετων επιχειρήσεων. Μια οικονομία στηριζόμενη στη γνώση οφείλει να 
θεσπίζει σταθερούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων, δεν 
πρέπει όμως να παραμελεί την επιμόρφωση και την ανάγκη να διατηρούνται οι επιχειρήσεις 
ανταγωνιστικές.

Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 244
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο α), παύλα 7α (νέα)

- προώθηση της δημιουργίας δικτύου 
μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται 
σε περιφέρειες με κοινά προβλήματα και 
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προκλήσεις, με στόχο την προαγωγή της 
ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων 
πρακτικών και την ενθάρρυνση του 
συντονισμού και της ανάπτυξης των 
δεουσών οικονομικών και βιομηχανικών 
πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν στην ΕΕ έντονα βιομηχανικές περιοχές που εκπροσωπούν τον πλούτο της Ευρώπης, 
αλλά των οποίων απειλείται η ανταγωνιστικότητα. Επομένως, οι περιοχές αυτές ζητούν τη 
διαμόρφωση βιομηχανικών και οικονομικών πολιτικών ικανών να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες 
τους. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές με κοινά 
προβλήματα και προκλήσεις μέσω, π.χ., της δημιουργίας ενός δικτύου (που αποτελεί επίσης 
εργαλείο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κοινοτικά όργανα για να αξιολογούν και 
καταμετρούν το εφικτό των δικών τους πολιτικών ή των νομοθετικών πρωτοβουλιών) που θα 
αποσκοπεί στην προαγωγή της ανταλλαγής και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία: Lorenzo Cesa

Τροπολογία 245
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο α), παύλα 7β (νέα)

- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για 
την απόκτηση καλύτερων γνώσεων των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
διαχειρίζονται το ΕΤΕ και η ΕΤΕ –
βελτιώνοντας έτσι την πρόσβασή τους 
στα εν λόγω μέσα – και ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας και επιχειρηματικών 
ενώσεων των κρατών μελών να 
προσφέρουν στα μέλη τους ειδικές 
δραστηριότητες 
πληροφόρησης/εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευαισθητοποίηση και οι γνώσεις των ΜΜΕ όσον αφορά την ύπαρξη των 
χρηματοοικονομικών μέσων της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί ούτως ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση 
και χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ο βασικός ρόλος που μπορούν να 
διαδραματίσουν η βιομηχανία και οι επιχειρηματικές ενώσεις για την οργάνωση ειδικών 
δράσεων πληροφόρησης και/ή εκπαίδευσης που θα απευθύνονται ειδικά στο δίκτυο των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
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Τροπολογία: Patrizia Toia

Τροπολογία 246
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο α), παύλα 7β (νέα)

- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για την 
απόκτηση καλύτερων γνώσεων των 
χρηματοοικονομικών μέσων που 
διαχειρίζονται το ΕΤΕ και η ΕΤΕ –
βελτιώνοντας έτσι την πρόσβασή τους στα 
εν λόγω μέσα – και ενθάρρυνση της 
βιομηχανίας και επιχειρηματικών ενώσεων 
των κρατών μελών να προσφέρουν στα 
μέλη τους ειδικές δραστηριότητες 
πληροφόρησης/εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευαισθητοποίηση και οι γνώσεις των ΜΜΕ όσον αφορά την ύπαρξη των 
χρηματοοικονομικών μέσων της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί ούτως ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση 
και χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ο βασικός ρόλος που μπορούν να 
διαδραματίσουν η βιομηχανία και οι επιχειρηματικές ενώσεις για την οργάνωση ειδικών 
δράσεων πληροφόρησης και/ή εκπαίδευσης που θα απευθύνονται ειδικά στο δίκτυο των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 247
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο β), 2η παύλα

- συμμετοχή στη διάδοση και την 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων·

- συμμετοχή στη διάδοση, την προστασία 
με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και την αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θεμελιώδης ρόλος των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας συνίσταται στην προστασία 
των αποτελεσμάτων των επενδύσεων σε Ε&ΤΑ που προάγουν την ανάπτυξη, δεδομένου ότι η 
μελλοντική εμπορική επιτυχία εξαρτάται από την απόκτηση προστασίας για τη σκληρή εργασία 
που επιτελείται κατά τις μακρόχρονες περιόδους έρευνας.
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Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 248
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο β), 3η παύλα

- παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για τη 
μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, καθώς 
και για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ φορέων καινοτομίας·

- παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για τη 
μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, για την 
προστασία των καινοτομιών με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και για τη δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ φορέων καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θεμελιώδης ρόλος των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας συνίσταται στην προστασία 
των αποτελεσμάτων των επενδύσεων σε Ε&ΤΑ που προάγουν την ανάπτυξη, δεδομένου ότι η 
μελλοντική εμπορική επιτυχία εξαρτάται από την απόκτηση προστασίας για τη σκληρή εργασία 
που επιτελείται κατά τις μακρόχρονες περιόδους έρευνας.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 249
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο β), 3η παύλα

- παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για τη 
μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, καθώς 
και για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ φορέων καινοτομίας·

- παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για τη 
μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, καθώς 
και για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ φορέων καινοτομίας, between 
innovation actors, συμπεριλαμβανομένων 
συμπράξεων επιχειρήσεων και 
ακαδημαϊκών οργανώσεων, καθώς και 
μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου 
τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να αντιστοιχούν στην ανάγκη εντατικοποίησης των συνεργιών 
δημοσίου/ιδιωτικού τομέα και των συμπράξεων ακαδημαϊκού/επιχειρηματικού τομέα.
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Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 250
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο β), παύλα -1 (νέα)

- τόνωση δραστηριοτήτων που 
δημιουργούν συνεργίες μεταξύ του 
δυναμικού γνώσης (πανεπιστημίων, 
κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.), των 
ΜΜΕ και των χρηματοοικονομικών μέσων 
τόσο κοινοτικών όσο και εθνικών 
προγραμμάτων Ε&ΤΑ, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη συνεργιών, δημιουργίας γνώσεων και μερισμού τους μεταξύ του δυναμικού 
γνώσης, των ΜΜΕ και των διαφόρων προγραμμάτων που υποστηρίζουν την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ. 

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 251
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο β), παύλα -1α (νέα)

- υποβοήθηση των ΜΜΕ για τον εντοπισμό 
του δυναμικού υιοθέτησης καινοτομιών 
και την εξεύρεση εταίρων δικτύου για την 
υλοποίηση του δυναμικού αυτού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστική η παροχή στις ΜΜΕ της δέουσας καθοδήγησης κατά τον προσδιορισμό του 
δυναμικού υιοθέτησης της καινοτομίας και των πιθανών εταίρων δικτύου.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 252
Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο γα) (νέο)
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γα) Υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα-
πλαίσιο:
- αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ 
σχετικά με το πρόγραμμα-πλαίσιο·
- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για τον 
εντοπισμό του δυναμικού καινοτομίας τους 
και για την εξεύρεση εταίρων όσον αφορά 
την υλοποίηση του δυναμικού αυτού·
- συνδρομή των ΜΜΕ κατά την εκπόνηση 
και το συντονισμό προτάσεων σχεδίων για 
το πρόγραμμα-πλαίσιο και για τα εθνικά 
προγράμματα επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το CIP περιέχει υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν στο κοινοτικό 
πρόγραμμα Ε&ΤΑ. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ συνιστούν το θεμέλιο της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης τόσο νέων όσο και υφιστάμενων τομέων, πρέπει να προωθηθούν τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας όπως το CIP. Η προώθηση αυτή είναι ζωτική για την 
επίπτωση των προγραμμάτων.
Υπάρχει ανάγκη συνεργιών, δημιουργίας γνώσεων και μερισμού τους μεταξύ του δυναμικού 
γνώσης και των ΜΜΕ. Κατά την προετοιμασία των προτάσεων σχεδίων είναι ζωτική η παροχή 
στις ΜΜΕ της δέουσας καθοδήγησης όσον αφορά τον προσδιορισμό του δυναμικού 
καινοτομίας και των εταίρων δικτύου.


