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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

Βάσει των ανωτέρω, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η δέσμευση προς την κατεύθυνση αυτή 
υνοώντας ιδιαίτερα την υιοθέτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων πρακτικών υπευθύνων σε 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, προορίζοντας περισσότερους πόρους στην 
οικοκαινοτομία και περιλαμβάνοντας κριτήρια περιβαλλοντικού χαρακτήρα στις δημόσιες 
συμβάσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2
Άρθρο 2, παρ. 1, σημείο(β)

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένης της οικοκαινοτομίας·

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας και 
ιδιαίτερα της οικοκαινοτομίας·

Τροπολογία 3
Άρθρο 6, παρ. 1, σημείο(γ)

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

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

Αιτιολόγηση

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

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 4
Άρθρο 13 σημείο(γα) νέο

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5
Άρθρο 14 σημείο(α)

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6
Άρθρο 20, παρ.2, σημείο(β)

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης·

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

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

Τροπολογία 7
Παράρτημα I, 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 
τουλάχιστο 520 εκατ. θα χορηγηθεί για την 
προώθηση της οικοκαινοτομίας·

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση που προβλέπεται για την προώθηση της οικοκαινοτομίας είναι εντελώς 
ανεπαρκής.


