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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 10
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, στοιχεία 
που πρόκειται να οδηγήσουν στην 
κοινωνική πρόοδο και συνοχή, 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»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας πρέπει να είναι προς όφελος των 
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής προόδου και 
συνοχής.
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Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο 
«Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση 
και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη 
στρατηγική της Λισσαβώνας» , η οποία ζητά 
να γίνουν ενέργειες με σκοπό την προώθηση 
της μεγέθυνσης και της ανταγωνιστικότητας 
και για να γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερος 
τόπος για επενδύσεις και εργασία, 
υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να τονωθεί η 
επιχειρηματική πρωτοβουλία, να 
προσελκυστούν επαρκή κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου για να 
δημιουργηθούν επιχειρήσεις, και να 
διατηρηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή 
βιομηχανική βάση, ενώ παράλληλα πρέπει 
να προωθηθούν η καινοτομία, και ιδίως η 
«οικοκαινοτομία» δηλαδή η καινοτομία 
εκείνη που συνδέεται ή χρησιμοποιεί 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η υιοθέτηση 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η βιώσιμη χρήση 
των πόρων. Αν και η ανταγωνιστικότητα 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε σφριγηλές 
επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε 
ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές και 
υποστηρίζονται από τις σωστές συνθήκες 
πλαισίου, ιδίως δε από ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο που ευνοεί την καινοτομία, η 
κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ώθηση 
της υποστήριξης και στην παροχή 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην 
περίπτωση κακής λειτουργίας της αγοράς.

(3) Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής στο εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο 
«Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση
και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη 
στρατηγική της Λισσαβώνας» , η οποία ζητά 
να γίνουν ενέργειες με σκοπό την προώθηση 
της μεγέθυνσης και της ανταγωνιστικότητας 
και για να γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερος 
τόπος για επενδύσεις και εργασία, 
υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να τονωθεί η 
επιχειρηματική πρωτοβουλία, να αυξηθεί ο 
αριθμός των θέσεων απασχόλησης και να 
βελτιωθεί η ποιότητά τους, να 
προσελκυστούν επαρκή κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου για να 
δημιουργηθούν επιχειρήσεις, και να 
διατηρηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή 
βιομηχανική βάση, ενώ παράλληλα πρέπει 
να προωθηθούν η καινοτομία, και ιδίως η 
«οικοκαινοτομία» δηλαδή η καινοτομία 
εκείνη που συνδέεται ή χρησιμοποιεί 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η υιοθέτηση 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η βιώσιμη χρήση 
των πόρων. Αν και η ανταγωνιστικότητα 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε σφριγηλές 
επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε 
ανοικτές, ανταγωνιστικές και αμερόληπτες
αγορές και υποστηρίζονται από τις σωστές 
συνθήκες πλαισίου, ιδίως δε από ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί την 
καινοτομία, η κοινοτική χρηματοδότηση 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην ώθηση της υποστήριξης και στην 
παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης 
στην περίπτωση κακής λειτουργίας της 
αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημιουργία περισσότερων επιχειρήσεων και η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος 
πρέπει να συμβάλει όχι μόνο στην ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης εντός της αγοράς αλλά και 
στη βελτίωση των υφισταμένων. Πέραν τούτου μια αγορά χωρίς διακρίσεις οποιασδήποτε 
μορφής είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7a) Η διάσταση του φύλου και η ισότητα 
των δύο φύλων πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε όλα τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες που καλύπτει το 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι δραστηριότητες και τα ειδικά προγράμματα που καλύπτονται από το πρόγραμμα 
πλαίσιο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και την ισότητα των δύο φύλων, 
ώστε να υπάρξει πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά 
προγράμματα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να είναι 
δυνατή η επαναπροσαρμογή τους.

(12) Το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά
προγράμματα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να είναι 
δυνατή η επαναπροσαρμογή τους. Όπου 
είναι δυνατόν, οι εκθέσεις αξιολόγησης θα 
εξετάζουν τη διάσταση του φύλου και το 
βαθμό στον οποίο τηρείται η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων εντός των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της διάστασης του φύλου και η τήρηση της αρχής που απαγορεύει τις διακρίσεις 
είναι θεμελιώδεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή 
σε όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
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 καθώς και το 
δυναμικό των εργαζομένων τους χωρίς 
διακρίσεις. 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».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του δυναμικού όλων των εργαζομένων είναι αναγκαία για τις 
επιχειρήσεις, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να προσαρμόζονται στις αλλαγές.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) αποτελεί το όργανο της Κοινότητας 
που ειδικεύεται στη χορήγηση κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου και μέσων 
εγγυήσεων για τις ΜΜΕ. Συμβάλλει στην 
επιδίωξη των κοινοτικών στόχων, όπως είναι 

(18) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) αποτελεί το όργανο της Κοινότητας 
που ειδικεύεται στη χορήγηση κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου και μέσων 
εγγυήσεων για τις ΜΜΕ. Συμβάλλει στην 
επιδίωξη των κοινοτικών στόχων, όπως είναι 
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η κοινωνία με βάση τη γνώση, η καινοτομία, 
η ανάπτυξη, η απασχόληση και η προώθηση 
του επιχειρηματικού πνεύματος. Το ΕΤΕ 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη συνέχεια στη 
διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων 
και στο θέμα αυτό έχει αποκτήσει πολύ 
μεγάλη πείρα. Η διαχείριση των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από το 
ΕΤΕ εξ ονόματος της Επιτροπής έχει 
θεωρηθεί ορθή πρακτική από ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις. Το ΕΤΕ διαθέτει επίσης την 
εμπειρογνωμοσύνη για να υποστηρίξει νέες 
δράσεις που βασίζονται σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν 
ξεκινήσει από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
προσέλκυση ροών επενδύσεων υψηλού 
κινδύνου από τις αγορές κεφαλαίων προς 
όφελος των καινοτόμων μικρών 
επιχειρήσεων.

η κοινωνία με βάση τη γνώση, η καινοτομία, 
η ανάπτυξη, η απασχόληση και η προώθηση 
του επιχειρηματικού πνεύματος. Το ΕΤΕ 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη συνέχεια στη 
διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων 
και στο θέμα αυτό έχει αποκτήσει πολύ 
μεγάλη πείρα. Η διαχείριση των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από το 
ΕΤΕ εξ ονόματος της Επιτροπής έχει 
θεωρηθεί ορθή πρακτική από ανεξάρτητες 
αξιολογήσεις. Το ΕΤΕ διαθέτει επίσης την 
εμπειρογνωμοσύνη για να υποστηρίξει νέες 
δράσεις που βασίζονται σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν 
ξεκινήσει από τα κράτη μέλη με σκοπό την 
προσέλκυση ροών επενδύσεων υψηλού 
κινδύνου από τις αγορές κεφαλαίων προς 
όφελος των καινοτόμων μικρών 
επιχειρήσεων και να δημιουργήσει 
δυνατότητες μικροχρηματοδότησης για 
ευέλικτες μορφές οικογενειακών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων υπό τη 
διαχείριση γυναικών, στις οποίες 
χρησιμοποιούνται καινοτόμες μορφές 
τεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυσκολία πρόσβασης σε επαρκείς μορφές χρηματοδότησης αναφέρεται συχνά ως το βασικό 
εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ και τις 
μικρές οικογενειακές και γυναικείες επιχειρήσεις.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 16
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 

(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 
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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.

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, για την 
προώθηση των ορθών πρακτικών και της 
ανταλλαγής εμπειριών όσον αφορά το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και για τη 
συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου 
κατάρτισης των εργαζομένων με στόχο, 
μεταξύ άλλων, να προωθηθεί η ανάδυση 
νέων επιχειρηματιών, να αναπτυχθεί 
επιχειρηματική νοοτροπία για άνδρες και 
γυναίκες καθώς και να προαχθεί η 
κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, η 
οποία θα βασίζεται στην αρχή των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
κατάρτιση, την απασχόληση και τη διά 
βίου εκπαίδευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές των ίσων ευκαιριών και της ισότητας στη μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών 
πρέπει να ενσωματώνονται σε κάθε πολιτική και στρατηγική που αφορά την ανταγωνιστικότητα, 
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα εντός των τομέων της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 27

(27) Οι ΤΠΕ αποτελούν τον κεντρικό κορμό 
για την οικονομία της γνώσης. Συμβάλλουν 
στο ήμισυ σχεδόν της αύξησης της 
παραγωγικότητας στις σύγχρονες οικονομίες 
και προσφέρουν μοναδικές λύσεις για την 
αντιμετώπιση των σπουδαιότερων 
κοινωνικών προκλήσεων. Η βελτίωση του 
δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας πρέπει να γίνει σε στενή 
συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοτικές 

(27) Οι ΤΠΕ αποτελούν τον κεντρικό κορμό 
για την οικονομία της γνώσης. Συμβάλλουν 
στο ήμισυ σχεδόν της αύξησης της 
παραγωγικότητας στις σύγχρονες οικονομίες 
και προσφέρουν μοναδικές λύσεις για την 
αντιμετώπιση των σπουδαιότερων 
κοινωνικών προκλήσεων. Η βελτίωση του 
δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας πρέπει να γίνει σε στενή 
συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοτικές 
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πολιτικές, για παράδειγμα, στους τομείς της 
δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, του περιβάλλοντος, των 
μεταφορών, της ανάπτυξης της εσωτερικής 
αγοράς και του ανταγωνισμού.

πολιτικές, για παράδειγμα, στους τομείς της 
δημόσιας υγείας, της μέριμνας για τα 
παιδιά και τα προστατευόμενα πρόσωπα,
της εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
περιβάλλοντος, των μεταφορών, της 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά και τα προστατευόμενα πρόσωπα χρήζουν ειδικών υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να 
βελτιωθούν.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και 
η καλύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων 
λύσεων με βάση τις ΤΠΕ, ιδίως για τις 
υπηρεσίες στους τομείς κοινής ωφέλειας. Η 
κοινοτική υποστήριξη πρέπει επίσης να 
διευκολύνει το συντονισμό και την 
υλοποίηση ενεργειών για την ανάπτυξη της
κοινωνίας της πληροφορίας σε όλα τα κράτη 
μέλη.

(28) Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και 
η καλύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων 
λύσεων με βάση τις ΤΠΕ, ιδίως για τις 
υπηρεσίες στους τομείς κοινής ωφέλειας. Η 
κοινοτική υποστήριξη πρέπει επίσης να 
διευκολύνει το συντονισμό και την 
υλοποίηση ενεργειών για την ανάπτυξη μιας
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας της 
πληροφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τα άρθρα 2, 26 και 29 της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Άρθρο 8, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

Για το πρόγραμμα πλαίσιο και τα ειδικά του 
προγράμματα θα πραγματοποιηθούν 
ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις στις 
οποίες θα εξεταστούν θέματα όπως η 

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

συνάφεια, η συνοχή και οι συνεργίες, η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η 
βιωσιμότητα και η χρησιμότητα. Όπου είναι 
δυνατόν, αυτές οι αξιολογήσεις θα 
εξετάζουν τη διάσταση του φύλου και την 
το βαθμό στον οποίο γίνεται σεβαστή η 
αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 13.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
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, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβάσεως 
νέων επιχειρηματιών, τόσο ανδρών όσο και 
γυναικών, για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη ΜΜΕ και των επενδύσεων σε 
δραστηριότητες καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιχειρηματική δραστηριότητα νέων ανθρώπων πρέπει να ενθαρρύνεται και μέσω της 
ισότητας ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία των επιχειρήσεών τους.

Τροπολογία της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 21
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, 

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

συμπεριλαμβανομένων των διαλειτουργικών 
πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και της ανάπτυξης 
στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος και 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε τομείς δημόσιου συμφέροντος πρέπει επίσης να 
βελτιωθεί, ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός ορισμένων από αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες, 
επειδή δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.


