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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει στις εισαγωγικές παραγράφους της αιτιολογικής έκθεσής 
της ότι "Η γνώση βρίσκεται στο επίκεντρο και διέπει όλα τα στοιχεία της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Η έρευνα και η τεχνολογία αποτελούν, μαζί με την εκπαίδευση και την 
καινοτομία, τις κορυφές του "τριγώνου της γνώσης".

Στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας η Επιτροπή δηλώνει ότι η 
συνέργια μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του έβδομου προγράμματος πλαισίου 
δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (FP7) και του προγράμματος πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) έχει ζωτική σημασία.

Τα διαρθρωτικά ταμεία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της έρευνας, ιδίως 
στους τομείς της δημιουργίας και της ανανέωσης υποδομών και δικτύων, της ίδρυσης 
καινοτόμων επιχειρήσεων και του εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ.  Κατά τη διάρκεια της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 ο ρόλος αυτός αναμφίβολα θα ενισχυθεί, 
δεδομένου ότι όλες οι πολιτικές θα προσαρμόσουν και θα ευθυγραμμίσουν τις δράσεις τους 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Λισσαβόνας και του Gothenburg. 

Ωστόσο, υπάρχει χάσμα μεταξύ των στόχων της περιφερειακής πολιτικής να μειώσει τις 
ανισότητες μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων περιοχών της Ένωσης, να 
συμβάλει στην στρατηγική της Λισσαβόνας και να θέσει σε εφαρμογή τα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα και του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες έρευνας και υψηλής 
τεχνολογίας είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένες στις κεντρικές περιφέρειες της ΕΕ. Έτσι, 
η Επιτροπή δηλώνει1 ότι το 50% περίπου των ιδιωτικών και δημόσιων δαπανών για την 
έρευνα διοχετεύεται σε μόνο 30 από τις συνολικά 254 περιφέρειες. Επιπλέον, οι διαφορές 
μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τις δαπάνες για την επιχειρησιακή έρευνα είναι ακόμα 
ευρύτερες. 

Αν και είναι εύκολο οι διαφορές αυτές να γίνουν αντιληπτές ως ολωσδιόλου αντιφατικές, 
τούτο θα αποτελούσε σφάλμα. Στην ουσία, οι δύο πολιτικές προσεγγίσεις 
αλληλοσυμπληρώνονται, πράγμα που διαπιστώνεται εύκολα, εάν λάβει κανείς υπόψη του τον 
γενικό σκοπό της ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας, ο οποίος είναι να διασφαλισθεί ότι η 
Ευρώπη βρίσκεται και παραμένει στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας και 
προηγμένης τεχνολογίας. Με δεδομένους αυτούς τους στόχους, στο πλαίσιο των 
προσανατολισμένων προς τα κέντρα αριστείας επενδύσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι 
εξαρτώνται επίσης από την υποδομή και τους ανθρώπινους πόρους, το περιβάλλον λήψης 
πολιτικών αποφάσεων και το επίπεδο των επενδύσεων των εταιριών και ότι τα 
προαναφερόμενα μπορούν να αναπτυχθούν μέσω διεθνικής συνεργασίας.

Επιπλέον, οι διαχειριστές της περιφερειακής πολιτικής εφαρμόζουν διαμετρικά αντίθετα 
κριτήρια όταν αποφασίζουν εάν και με ποιό τρόπο θα πρέπει να δαπανώνται τα κεφάλαια για 
την έρευνα.  Δεν είναι αναγκαίο ούτε να συμμετέχουν δύο ή περισσότερες χώρες ούτε τα 
ενδιαφερόμενα ερευνητικά κέντρα να συγκαταλέγονται στα κορυφαία ιδρύματα ή 
οργανισμούς στην Ευρώπη. Θα μπορούσε μάλιστα να ισχύει το αντίθετο. Από περιφερειακή 
άποψη, τα ερευνητικά κέντρα που υστερούν λόγω μακροχρόνιας ανεπάρκειας επενδύσεων 

  
1 Υπόμνημα της Επιτροπής /05/209 της 15ης Ιουνίου 2005
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και κατεστραμμένων υποδομών θα πρέπει να χαρακτηρίζονται επιλέξιμες για την παροχή 
μεγαλύτερης περιφερειακής στήριξης, ώστε να μπορέσουν να συμβαδίσουν με τις πιο 
προηγμένες περιφέρειες και αυτή ακριβώς η θεμελιώδης αρχή συνηγορεί κατά οποιασδήποτε 
συγχώνευσης ή συμφυρμού πόρων περιφερειακών ταμείων που χρησιμοποιούνται για την 
έρευνα και για τον ίδιο τον προϋπολογισμό έρευνας. Ο διαχωρισμός των δύο 
προϋπολογισμών είναι, κατά τη γνώμη του συντάκτη, απαραίτητος για τη διασφάλιση της 
επίτευξης των δύο στόχων της Ένωσης, οι οποίοι συνίστανται συγκεκριμένα, αφενός στην 
διασφάλιση της κυριαρχίας της ευρωπαϊκής έρευνας στην παγκόσμια οικονομία και αφετέρου 
στην υποστήριξη των περιφερειών με ερευνητικό δυναμικό, ώστε να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους μέσω κατάλληλα στοχευμένων επενδύσεων.  Η προσέγγιση αυτή της διττής 
πολιτικής θα επιτρέψει στην Ένωση να διευρύνει τον αριθμό των κέντρων αριστείας, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την γενική ικανότητα της ευρωπαϊκής έρευνας να συμβάλει 
στην αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης και στη διασφάλιση καθαρού και βιώσιμου περιβάλλοντος. Για τους λόγους 
αυτούς, ο συντάκτης φρονεί ότι η σημερινή διάρθρωση του προϋπολογισμού θα πρέπει να 
παραμείνει αναλλοίωτη, δεδομένου ότι αυτή ακριβώς η διάρθρωση θα διασφαλίσει ότι οι 
περιφέρειες που υστερούν, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στα νέα κράτη μέλη, θα λάβουν την 
μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη στον σημαντικό αυτόν τομέα.

Η πρόταση της Επιτροπής για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο βασίζεται στους τέσσερις 
πυλώνες Συνεργασία, Ιδέες, Άνθρωποι και Ικανότητες.  Αυτή ειδικά η τελευταία κατηγορία, 
στο πλαίσιο της οποίας διατίθενται δημοσιονομικοί πόροι ύψους 7.536 δισεκατομμύρια ευρώ, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιφερειακή πολιτική, δεδομένου ότι είναι αυτό ακριβώς 
το πρόγραμμα το οποίο αφορά ειδικά τα μέτρα που στοχεύουν:

• στις υποδομές έρευνας 
• στην έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ
• στις περιφέρειες της γνώσης
• στο ερευνητικό δυναμικό των περιφερειών σύγκλισης 
• στην ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό 
• στη διεθνή συνεργασία

Με δεδομένη τη διεύρυνση και τα άμεσα αποτελέσματά της στην κατανομή του πλούτου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον γεωγραφικό καταμερισμό των κέντρων ερευνητικής 
αριστείας, τα μέτρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού των 
περιφερειών σύγκλισης και στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε αυτό το δυναμικό έχουν 
πρωτεύουσα σημασία. 
Στα πλαίσια των σχετικών δραστηριοτήτων θα υποστηριχθούν:

• Οι διακρατικές αμφίδρομες αποσπάσεις ερευνητικού προσωπικού στις περιφέρεις 
σύγκλισης

• Η απόκτηση και η ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισμού σε επιλεγμένα κέντρα
• Η διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων προς διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων
• "Μηχανισμοί αξιολόγησης ικανότητας" που θα επιτρέπουν στα ερευνητικά κέντρα στις 

περιφέρειες σύγκλισης να ζητούν την εκπόνηση διεθνούς ανεξάρτητης 
πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το επίπεδο ποιότητας του ερευνητικού τους έργου και 
των ερευνητικών τους υποδομών
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Για τον τομέα αυτό έχει διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους 558 εκατομμυρίων ευρώ, 
ποσό που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των πόρων που διατίθενται για έρευνα στις 
περιφέρειες.

Ωστόσο η προτεινόμενη στήριξη ωθεί τον συντάκτη να διατυπώσει την ακόλουθη 
παρατήρηση.

Η ανάπτυξη περιφερειών γνώσης μέσω της ενθάρρυνσης και υποστήριξης της δημιουργίας 
"περιφερειακών συσπειρώσεων με άξονα την έρευνα" μπορεί να παρερμηνευτεί. Όπως 
προαναφέρεται, η ιδέα των συσπειρώσεων με άξονα την έρευνα βασίζεται στην αρχή της 
αριστείας της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα. Ενώ η ύπαρξη αυτών των συσπειρώσεων 
μπορεί να έχει έμμεσο αντίκτυπο στους δηλωμένους στόχους της περιφερειακής πολιτικής 
της ΕΕ, οι περιφέρειες της γνώσης θα υποστήριζαν αυτήν την αρχή της αριστείας,
επιτρέποντας στους πολιτικούς φορείς να αντλήσουν διδάγματα και να παράσχουν σε όλες τις 
περιφέρειες καθοδήγηση στον τομέα της ανάπτυξης συσπειρώσεων.

Οι μείζονες δράσεις, στόχος των οποίων είναι να επωφεληθούν οι περιφέρειες από την 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στο πλαίσιο των 
προτεινόμενων νέων κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία, εξακολουθούν να χρειάζονται 
υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ερευνητικές ικανότητες που 
πολλές από αυτές τις περιφέρειες είχαν με επιτυχία ενεργοποιήσει όταν επωφελήθηκαν από 
το καθεστώς του στόχου ένα στο πλαίσιο των σημερινών κανονισμών και ιδίως από την 
στήριξη των ΜΜΕ.

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της καινοτόμου 
ικανότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη βασιζόμενων στις 
νέες τεχνολογίες προϊόντων και αγορών, βοηθώντας τες να αναθέσουν την έρευνα σε 
εξωτερικούς συνεργάτες, να ενισχύσουν τις ερευνητικές προσπάθειές τους, να διευρύνουν τα 
δίκτυά τους, να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικότερα τα ερευνητικά αποτελέσματα και να 
αποκτήσουν τεχνολογική τεχνογνωσία.

Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις προς όφελος των ΜΜΕ που θα καλύπτουν το σύνολο των 
επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων με τα εξής δύο καθεστώτα χρηματοδότησης: 

• Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ για την υποστήριξη μικρών ομάδων καινοτόμων ΜΜΕ με 
σκοπό την επίλυση κοινών ή συμπληρωματικών τεχνολογικών προβλημάτων

• Έρευνα προς όφελος ενώσεων ΜΜΕ

Για το σκοπό αυτό έχει διατεθεί προϋπολογισμός ύψους 1.914 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) θα παρέχει επίσης 
υποστήριξη σε δίκτυα ενδιάμεσων φορέων και σε εθνικά προγράμματα δράσης που 
αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στο πρόγραμμα 
πλαίσιο, ενώ θα ενθαρρύνεται και θα διευκολύνεται η συμμετοχή των ΜΜΕ και θα 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους σε όλα τα τμήματα του έβδομου προγράμματος 
πλαισίου. Οι συνέργιες μεταξύ του έβδομου προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία θα πρέπει να ευνοούν την επιρροή των 
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περιφερειών όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο συντάκτης φρονεί επίσης ότι στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει επίσης να 
επισημαίνεται η ανάγκη διερεύνησης πολλών πτυχών της αστικής ανάπτυξης.

Ενώ ο συντάκτης είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένος με την πρόταση της Επιτροπής, 
οποιαδήποτε μείωση του γενικού επιπέδου χρηματοδότησης για τις ερευνητικές και 
αναπτυξιακές προσπάθειες της ΕΕ, είτε στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου 
είτε της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, είναι ολωσδιόλου ανεπιθύμητη, λόγω της 
μακροπρόθεσμης σπουδαιότητας της έρευνας και της ανάπτυξης για την οικονομική 
ανάπτυξη των περιφερειών, των κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό της.

Ωστόσο ο συντάκτης φρονεί ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες 
βελτιώσεις:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 2, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1α (νέα)

O όρος της διακρατικής συνεργασίας δεν 
εφαρμόζεται στις δράσεις με τις οποίες 
υποστηρίζονται οι περιφέρειες σύγκλισης ή 
οι περιφέρειες του στατιστικού 
αποτελέσματος, ώστε να βελτιωθούν οι
ερευνητικές ικανότητες και υποδομές τους.

Τροπολογία 2
Παράρτημα I, I Συνεργασία, παράγραφος 10

Για να ενισχυθεί η διάχυση και η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στην ΕΕ, σε όλους τους θεματικούς τομείς 

Για να ενισχυθεί η διάχυση και η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
στην ΕΕ, σε όλους τους θεματικούς τομείς 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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θα υποστηριχθούν η διάδοση των γνώσεων 
και η μεταφορά αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων και προς τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής· η σχετική υποστήριξη θα λάβει τη 
μορφή χρηματοδότησης πρωτοβουλιών 
δικτύωσης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, 
παροχής βοήθειας από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης, 
ιδίως μέσω του CORDIS. Η καινοτομία θα 
υποστηριχθεί μέσω σχετικών δράσεων που 
θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία. Θα παρασχεθεί επίσης 
υποστήριξη σε πρωτοβουλίες καθιέρωσης 
και ανάπτυξης διαλόγου επί επιστημονικών 
θεμάτων και επί αποτελεσμάτων της 
έρευνας με ένα ευρύ κοινό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες υπέρ της επιστημονικής 
επικοινωνίας και της επιστημονικής 
εκπαίδευσης. Θα λαμβάνονται υπόψη οι 
αρχές ηθικής δεοντολογίας και η 
παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των 
φύλων. 

θα υποστηριχθούν η διάδοση των γνώσεων 
και η μεταφορά αποτελεσμάτων, μεταξύ 
άλλων και προς τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής· η σχετική υποστήριξη θα λάβει τη 
μορφή χρηματοδότησης πρωτοβουλιών 
δικτύωσης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, 
παροχής βοήθειας από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και παροχής 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης, 
ιδίως μέσω του CORDIS. Η καινοτομία θα 
υποστηριχθεί μέσω σχετικών δράσεων που 
θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα 
και την καινοτομία. Θα παρασχεθεί επίσης 
υποστήριξη σε πρωτοβουλίες καθιέρωσης 
και ανάπτυξης διαλόγου επί επιστημονικών 
θεμάτων και επί αποτελεσμάτων της 
έρευνας με ένα ευρύ κοινό πέραν της 
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και σε 
πρωτοβουλίες υπέρ της επιστημονικής 
επικοινωνίας και της επιστημονικής 
εκπαίδευσης. Θα λαμβάνονται υπόψη οι 
αρχές ηθικής δεοντολογίας και η 
παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των 
φύλων. Επιπροσθέτως προς τις αρχές των 
κρατών μελών, στις περιφερειακές αρχές 
θα πρέπει επίσης να παρασχεθούν 
πληροφορίες σχετικά με το ποιες
οργανώσεις υποβάλλουν αιτήσεις και 
συμμετέχουν εντός της επικράτειάς τους, 
ως κίνητρο για να υιοθετήσουν στρατηγική 
προσέγγιση όσον αφορά το έβδομο
πρόγραμμα πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης 
της διασποράς των οικονομικών οφελών, 
της διασφάλισης της 
συμπληρωματικότητας με τα περιφερειακά 
προγράμματα και της ανταλλαγής 
πραγματογνωσίας όσον αφορά το 
πρόγραμμα. 

Τροπολογία 3
Παράρτημα I, I Συνεργασία, Θεματικός τομέας, 8. κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές 

επιστήμες, Δραστηριότητες, παράγραφος 7 α (νέα)

• Αστική έρευνα: καλύτερη κατανόηση 
των θεματικών (περιβάλλον, 
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μεταφορές, κοινωνικός και 
οικονομικός τομέας κτλ.) και των 
χωροταξικών (αστικών, 
περιφερειακών) αλληλεπιδράσεων 
στις πόλεις και ανάπτυξη (1) 
καινοτόμων μηχανισμών 
προγραμματισμού για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων με 
ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο και 
(2) καινοτόμων διαδικασιών 
διαχείρισης για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών και της 
συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, την καλύτερη 
κατανόηση των ρόλων των 
ευρωπαϊκών πόλεων σε παγκόσμιο 
πλαίσιο (αστική ανταγωνιστικότητα) 
και την υποστήριξη των τοπικών 
αρχών, μέσω της βελτίωσης της 
κοινωνικής συνοχής και της 
καταπολέμησης του αποκλεισμού σε 
πόλεις όπου οι ανισότητες αυξάνονται 
παρά την οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 4
Παράρτημα I, IV Ικανότητες, Περιφέρειες της γνώσης, Δραστηριότητες, παράγραφος 2α 

(νέα)

Με τις συνέργιες αυτές δεν
χρηματοδοτούνται οι ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες και περιφρουρείται η 
αποκεντρωμένη διαχείριση του 
μηχανισμού διανομής της περιφερειακής 
πολιτικής της ΕΕ. Η χρηματοδότηση της
έρευνας και της καινοτομίας από τα
διαρθρωτικά ταμεία θα εστιασθεί (1) στις
υποδομές έρευνας (κέντρα καινοτομίας, 
τεχνολογικά πάρκα κτλ.), (2) σε καινοτόμα 
σχέδια (μεταφορά τεχνολογίας, τεχνολογίες 
της πληροφορίας, σύσταση νέων 
επιχειρήσεων και εφαρμοσμένα ερευνητικά 
προγράμματα) και (3) στις συνθήκες που 
πλαισιώνουν την καινοτομία 
(χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων εκτός του πλαισίου του FP7
και του CIP).
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Τροπολογία 5
Παράρτημα I, IV Ικανότητες, υποδομές έρευνας, Δραστηριότητες, παράγραφος 1, στοιχείο 4α

(νέο)

• Καθοδήγηση των περιφερειών με
λιγότερο ανεπτυγμένο ερευνητικό 
προφίλ από περιφέρειες υψηλής 
ανάπτυξης.

Τροπολογία 6
Παράρτημα I, IV Ικανότητες, υποδομές έρευνας, Δραστηριότητες, παράγραφος 2α (νέα)

Θα επιδιωχθούν επίσης συνέργιες με το
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, προκειμένου να προωθηθεί 
η περιφερειακή εμπορευματοποίηση της 
Ε&Α σε συνεργασία με την βιομηχανία.

Τροπολογία 7
Παράρτημα III, Μηχανισμοί χρηματοδότησης, Έμμεσες δράσεις, σημείο β), παράγραφος 3

Επιπλέον της άμεσης χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα παρέχει στους 
συμμετέχοντες, η Κοινότητα θα διευκολύνει 
την πρόσβασή τους στα δάνεια της ΕΤΕπ 
μέσω της “χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου” η οποία 
συνίσταται στην παραχώρηση επιχορήγησης 
στην Τράπεζα. Η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί 
την εκ μέρους της Κοινότητας επιχορήγηση, 
συμπληρωματικά προς τα ίδια κεφάλαια, για 
τη δημιουργία προβλέψεων και τη διάθεση 
κεφαλαίων για τα δάνεια που χορηγεί. Υπό 
την επιφύλαξη, και τηρουμένων των 
διατάξεων του κανονισμού που θεσπίζεται 
κατ'εφαρμογήν του άρθρου 167 της 
συνθήκης και των αποφάσεων του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση των ειδικών 
προγραμμάτων, ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός θα επιτρέψει τη διεύρυνση του 
χαρτοφυλακίου των δανείων της ΕΤΕπ προς 

Επιπλέον της άμεσης χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα παρέχει στους 
συμμετέχοντες, η Κοινότητα θα διευκολύνει 
την πρόσβασή τους στα δάνεια της ΕΤΕπ 
μέσω της “χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου” η οποία 
συνίσταται στην παραχώρηση επιχορήγησης 
στην Τράπεζα. Η Τράπεζα θα χρησιμοποιεί 
την εκ μέρους της Κοινότητας επιχορήγηση, 
συμπληρωματικά προς τα ίδια κεφάλαια, για 
τη δημιουργία προβλέψεων και τη διάθεση 
κεφαλαίων για τα δάνεια που χορηγεί. Υπό 
την επιφύλαξη, και τηρουμένων των 
διατάξεων του κανονισμού που θεσπίζεται 
κατ'εφαρμογήν του άρθρου 167 της 
συνθήκης και των αποφάσεων του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση των ειδικών 
προγραμμάτων, ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός θα επιτρέψει τη διεύρυνση του 
χαρτοφυλακίου των δανείων της ΕΤΕπ προς 
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τις ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ (και ιδίως τις 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τα έργα 
μεγάλης κλίμακας -συμπεριλαμβανομένων 
των έργων Eureka, και τις νέες υποδομές 
έρευνας).

τις ευρωπαϊκές δράσεις ΕΤΑ (και ιδίως τις 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τα έργα 
μεγάλης κλίμακας -συμπεριλαμβανομένων 
των έργων Eureka, και τις νέες υποδομές 
έρευνας). Οι παράγοντες της
περιφερειακής ανάπτυξης θα πρέπει να
κληθούν να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την 
ανάπτυξη αυτής της “χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης καταμερισμού του 
κινδύνου”, ώστε να τονωθούν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις σε σχέδια Ε&Α.


