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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (2007-2013)
(COM (2005)0121 – C6-0098/2005 –2005/0050 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM (2005)0121)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 156,157, παράγραφος 3 και 
175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C6-0098/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως 
προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, της 
οποίας η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται στην 
ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και στην 
πολύ ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία 

2. Το πρόγραμμα πλαίσιο θα βελτιώσει τις 
δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας της Κοινότητας ως 
προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, της 
οποίας η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται στην 
ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και στην 
πολύ ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
βελτίωση της ποιότητάς του.

που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και υψηλή 
ποιότητα του περιβάλλοντος βάσει της 
αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο 
πλαίσιο αυτό δίδεται ιδιαίτερη σημασία 
στη στήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και στην καινοτόμο 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας.

Αιτιολόγηση

Σε μία περίοδο κατά την οποία ολόκληρη η Ευρώπη διέρχεται κρίση στον τομέα της 
οικονομικής ανάπτυξης, όλες οι προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη μιας ισχυρής 
ανάπτυξης. Οι όροι  "υψηλό" και "βελτίωση" θέτουν υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι η 
Ευρώπη έχει ήδη επιτύχει πολλά στον τομέα του επιπέδου προστασίας και ποιότητας του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία 2
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. Προωθείται επίσης η γκρίζα 
περιοχή μεταξύ έρευνας και εφαρμογής (η 
καλούμενη φάση Pre-Seed) σύμφωνα με 
το άρθρο 166 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της ανάπτυξης σε επιχειρησιακές διαδικασίες 
παραγωγής και σε προϊόντα ικανά προς διάθεση στην αγορά έχει αποφασιστική σημασία για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων καινοτομίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλυφθεί το κενό 
μεταξύ έρευνας και καινοτομίας· για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να διατυπωθούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να προκύψουν τεχνικά κενά μεταξύ των 
προγραμμάτων ενίσχυσης.
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Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο έχει τους 
ακόλουθους στόχους: 

1. Το πρόγραμμα πλαίσιο έχει τους 
ακόλουθους πρωτεύοντες στόχους:

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

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

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας·

β) την ενθάρρυνση της καινοτομίας 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας·

Εξ αυτών προκύπτουν οι ακόλουθοι 
δευτερεύοντες στόχοι οι οποίοι 
προορίζονται να συμβάλουν στην 
επίτευξη των ανωτέρω στόχων:

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

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

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

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

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία αποτελούν τους πρωτεύοντες στόχους του 
προγράμματος πλαισίου. Είναι αυτονόητο ότι στην επίτευξη αυτών των στόχων πρέπει να 
συμβάλουν η δημιουργία μιας κοινωνίας της πληροφορίας και η υπεύθυνη χρήση της ενέργειας, 
οι οποίες είναι μεν απαραίτητες συνιστώσες, δεν αποτελούν όμως ειδικούς στόχους του εν λόγω 
προγράμματος.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, στοιχείο δ)

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

δ) άλλες τρίτες χώρες, εφόσον το 
επιτρέπουν οι συμφωνίες και εφόσον 
προκύπτει προστιθέμενη αξία για την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του προγράμματος σε τρίτες χώρες αποτελεί επίσης μια ευκαιρία και, για το λόγο 
αυτό, δεν πρέπει να αποκλείεται αυτή η δυνατότητα, αλλά να βασίζεται στην ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως και 
πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τα προγράμματα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η υποχρέωση ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 6
Άρθρο 6, Τίτλος

Είδος των μέτρων εφαρμογής Κοινά μέτρα εφαρμογής

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι όλα τα μέσα που περιέχονται στο CIP μπορούν να χρησιμοποιούνται 
από κοινού από όλα τα μέρη του προγράμματος.

Τροπολογία 7
Άρθρο 6, παράγραφος 1

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

1. Τα μέσα που απαριθμούνται στο τμήμα 
"Εφαρμογή" των κεφαλαίων I, II και III 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός 
κοινού συνόλου εργαλείων του 
προγράμματος πλαισίου. Μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και για την επίτευξη 
των στόχων των άλλων τμημάτων του 
προγράμματος.
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α) τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για 
τις ΜΜΕ·
β) τα δίκτυα μέσω των οποίων έρχονται 
σε επαφή τα διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη·
γ) τα δοκιμαστικά σχέδια, τα σχέδια 
εμπορικής εκμετάλλευσης και άλλα μέτρα 
για την προώθηση της καινοτομίας·
δ) η ανάλυση, η ανάπτυξη και ο 
συντονισμός πολιτικών με τις 
συμμετέχουσες χώρες·
ε) οι δραστηριότητες ανταλλαγής και 
διάδοσης πληροφοριών, καθώς και οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης·
στ) η υποστήριξη κοινών δράσεων 
μεταξύ κρατών μελών ή περιφερειών·
ζ) οι δημόσιες συμβάσεις με βάση 
τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·
η) οι αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση είναι απολύτως απαραίτητη και καθιστά περιττή την απαρίθμηση των κοινών 
μέσων. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 7, εδάφιο 2α (νέο)

Η Επιτροπή ελαχιστοποιεί στο μέτρο του 
δυνατού τις δαπάνες που συνδέονται με 
τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο, προκειμένου το μεγαλύτερο μέρος 
των πόρων να διοχετεύεται στους 
πραγματικοί φορείς ανταγωνιστικότητας 
και καινοτομίας.
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει επαρκές ποσόν για την τεχνική βοήθεια, χωρίς όμως το ποσόν 
αυτό να είναι υπερβολικό.

Τροπολογία 9
Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα κύρια
αποτελέσματα της ενδιάμεσης και της 
τελικής αξιολόγησης του προγράμματος 
πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών.

5. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει τα 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης και της 
τελικής αξιολόγησης του προγράμματος 
πλαισίου και των ειδικών του 
προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Αιτιολόγηση

Τα όργανα στα οποία κοινοποιούνται τα αποτελέσματα είναι εκείνα που κρίνουν τη σημασία 
των επιμέρους αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 9α (νέο)

Άρθρο 9α
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Η Επιτροπή αναπτύσσει μια απλή και 
χωρίς γραφειοκρατικές περιπλοκές 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η οποία 
παρέχει στους συμμετέχοντες τη 
δυνατότητα να υποβάλουν, σε μια πρώτη 
φάση, το σχέδιό τους προς εξέταση της 
επιλεξιμότητάς του, σε μια τυποποιημένη 
αίτηση δύο σελίδων το ανώτατο, (εφεξής 
καλούμενη "απλοποιημένη διαδικασία 
υποβολής αίτησης"), πριν χρειασθεί να 
υποβάλουν λεπτομερή έγγραφα 
τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την 
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αίτηση.
2. Στο πλαίσιο της απλοποιημένης
διαδικασίας υποβολής αίτησης, η 
Επιτροπή εκδίδει τη γνωμοδότησή της 
εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή 
της πρώτης αίτησης.
3. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι υποβάλλουν 
αμέσως όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης δεν 
μπορούν να παραπεμφθούν στην 
απλοποιημένη διαδικασία υποβολής 
αίτησης.
4. Στο πλαίσιο της απλοποιημένης 
διαδικασίας υποβολής αίτησης, η 
Επιτροπή παρέχει συμπληρωματική 
προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή 
λεπτομερούς και πλήρους τεκμηρίωσης, 
γεγονός το οποίο επιτρέπει κυρίως στις 
ΜΜΕ να συμμετέχουν σε προγράμματα 
κοινοτικής στήριξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χωρίς μεγάλη γραφειοκρατική 
επιβάρυνση.
5. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται σε 
όλα τα τμήματα των προγραμμάτων που 
περιλαμβάνονται σε ολόκληρο το 
πρόγραμμα πλαίσιο, όταν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι παρέχονται απ'
ευθείας από την Επιτροπή. Δεν 
εφαρμόζεται στα χρηματοδοτικά μέσα 
που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 
18.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία υποβολής αίτησης πρέπει να είναι απλή για τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μην 
δημιουργούνται μεγάλα εμπόδια τα οποία παρακωλύουν την πιθανή χρήση της προώθησης της 
καινοτομίας. Η απλοποιημένη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ΜΜΕ, διότι με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να αποφευχθεί περιττή διοικητική εργασία, σε περίπτωση που το σχέδιο δεν 
κριθεί επιλέξιμο για κοινοτική ενίσχυση.

Τροπολογία 11
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο β)

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

περιβάλλοντος για τη συνεργασία των 
ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον τομέα της 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των ΜΜΕ.

Τροπολογία 12
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

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

ε) των οικονομικών και διοικητικών 
μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, 
ιδιαίτερα για την κατάργηση των 
γραφειοκρατικών εμποδίων για τις ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των γραφειοκρατικών εμποδίων έχει αποφασιστική σημασία για την 
ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 13
Άρθρο 11, εισαγωγή

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, για την ανάπτυξη 
των επενδύσεων σε δραστηριότητες 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας, και για τη διεθνοποίηση 
των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται:

Αιτιολόγηση

Η "διεθνοποίηση των ΜΜΕ", ως στόχος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, πρέπει να αναφέρεται 
επίσης ρητά ως στόχος των χρηματοδοτικών μέσων. Στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική 
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η χρηματοδότηση των διασυνοριακών σχεδίων επενδύσεων των ΜΜΕ είναι συχνά δύσκολη, 
διότι ειδικοί πρόσθετοι κίνδυνοι που συνδέονται με την δραστηριότητα των ΜΜΕ στο 
εξωτερικό δεν μπορούν να επιμερισθούν. Η διεθνοποίηση των ΜΜΕ, λόγω του διασυνοριακού 
της χαρακτήρα, αποτελεί βασική αποστολή της ΕΕ και, για το λόγο αυτό, πρέπει να ενισχύεται 
και με χρηματοδοτικούς πόρους, όχι μόνο με υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

Τροπολογία 14
Άρθρο 14, στοιχείο γ)

γ) η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής 
και της συνεργασίας των φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων 
διαχείρισης εθνικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων.

γ) η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής 
και της συνεργασίας των φορέων.

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση πρέπει να παρέχεται σε επιχειρήσεις που προωθούν την καινοτομία παρά σε 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 15, εισαγωγή

Στις δράσεις που αφορούν την οικονομική 
και διοικητική μεταρρύθμιση σε σχέση με 
την επιχείρηση και την καινοτομία είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνονται:

Οι δράσεις που αφορούν την οικονομική 
και διοικητική μεταρρύθμιση σε σχέση με 
την επιχείρηση και την καινοτομία πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την κατάργηση 
της γραφειοκρατίας και βελτιωμένες 
διαρθρώσεις για τις ΜΜΕ. Εάν 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και τα 
ακόλουθα μέτρα:

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να εξυπηρετεί πάντοτε τον 
στόχο της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 16
Άρθρο 16, παράγραφος 1
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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.

Αιτιολόγηση

Ενισχύονται η ανταγωνιστικότητα και  η ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 17
Άρθρο 17, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

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. Μπορεί να καλύψει 
επενδύσεις σε κεφάλαια αρχικής ώθησης, 
εκκίνησης ή μεταφοράς τεχνολογίας, που 
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά ή στο 
μεγαλύτερο μέρος τους από κυβερνήσεις 
και/ή δημόσιους οργανισμούς 
(ενίσχυσης), ή που παρέχουν προνομιακή 
μεταχείριση σε ιδιώτες επενδυτές έναντι 
δημόσιων επενδυτών, εάν αυτά τα 
ταμεία/συστήματα λειτουργούν σύμφωνα 
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με τις αρχές της αγοράς.  Υπάρχει επίσης 
η δυνατότητα να είναι συνεπενδυτής σε 
κεφάλαια και επενδυτικά μέσα που 
προωθούνται από τους επιχειρηματικούς 
αγγέλους και σε πειραματικά 
προγράμματα στον τομέα της μεταφοράς 
τεχνολογίας.

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός εκκίνησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τις τεχνολογίες - τον 
οποίο διαδέχτηκε ο μηχανισμός GIF 1 στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος - πολύ λίγο 
αξιοποιήθηκε κατά τα τελευταία έτη λόγω της έλλειψης ιδιωτών επενδυτών που έπρεπε να 
διαθέσουν το 50% του επενδυόμενου κεφαλαίου στο αντίστοιχο ταμείο. Για το λόγο αυτό, 
προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή τη φορά ο μηχανισμός GIF 1, πρέπει να είναι 
ανοικτός και για τους δημόσιους επενδυτές.

Ο μηχανισμός GIF 1 πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας και 
πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως σε πειραματικά σχέδια, δεδομένου ότι το χρηματοδοτικό κενό 
που υφίσταται σε αυτόν τον τομέα δεν μπορεί να καλυφθεί με τον προϋπολογισμό του CIP.

Τροπολογία 18
Άρθρο 17, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Η θυρίδα GIF 1 και, κατά συνέπεια, η 
χορήγηση επιχειρηματικού κεφαλαίου 
στη φάση ώθησης και εκκίνησης έχουν 
προτεραιότητα στον χρηματοδοτικό 
σχεδιασμό.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να καλύψει μεγάλες καθυστερήσεις ιδιαίτερα στον τομέα της χορήγησης 
επιχειρηματικού κεφαλαίου· η δράση αυτή αναμένεται να έχει και πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 18, παράγραφος 2, περίπτωση δ)

Η τέταρτη θυρίδα, δ) τιτλοποίηση των 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην 

Η τέταρτη θυρίδα, δ) τιτλοποίηση των 
χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν 
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην 
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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.

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. Το ποσόν 
αυτών των νέων δανείων καθορίζεται 
βάσει του ύψους του εγγυημένου κινδύνου 
χαρτοφυλακίου και αποτελεί, τόσο αυτό 
όσο και η διάρκειά του, αντικείμενο 
χωριστής διαπραγμάτευσης με το 
συγκεκριμένο ίδρυμα.

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της τιτλοποίησης με δημόσιους πόρους αποσκοπεί στην αύξηση της χορήγησης 
δανείων σε ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, τα χορηγούντα ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν μέρος της
νέας ρευστότητας που προκύπτει για τη χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ένα 
λογικό μέγεθος αναφοράς θα μπορούσε να είναι ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί 
με την εγγύηση του εκάστοτε μεριδίου. Το ακριβές ύψος και η διάρκεια πρέπει να καθορίζονται 
για κάθε ίδρυμα ανάλογα με την κατάστασή του και την τρέχουσα ζήτηση σε πιστώσεις.

Τροπολογία 20
Άρθρο 18, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Η χορήγηση μικρών πιστώσεων και 
μικροπιστώσεων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, περίπτωση β) έχει 
προτεραιότητα στο πλαίσιο του 
μηχανισμού SMEG.

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση μικρών πιστώσεων και μικροπιστώσεων έχει ιδιαίτερα σημαντικό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί.
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Τροπολογία 21
Άρθρο 19, παράγραφος 1, εδάφιο 2, στοιχείο α)

α) η βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων 
των ταμείων που επενδύουν σε καινοτόμες 
ΜΜΕ ή σε ΜΜΕ με δυναμικό ανάπτυξης, 
σε θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας·

α) η βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων 
των ταμείων ή των τραπεζών που 
επενδύουν σε καινοτόμες ΜΜΕ ή σε ΜΜΕ 
με δυναμικό ανάπτυξης, σε θέματα 
επενδύσεων και τεχνολογίας·

Αιτιολόγηση

Σε χώρες όπου δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς τα τραπεζικά συστήματα, πρέπει να 
συμμετέχουν και οι τράπεζες οι οποίες δεν διαθέτουν ακόμη εμπειρία στον τομέα τέτοιων 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 22
Άρθρο 20, παράγραφος 2, εδάφιο 1

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

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

-α) μονοθυριδικών υπηρεσιών για το 
σύνολο του προγράμματος πλαισίου, στις
οποίες οι ενδιαφερόμενοι και οι δυνητικοί 
αιτούντες θα λαμβάνουν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 
κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
προγράμματος πλαισίου, θα 
ενημερώνονται και για άλλες δυνατότητες 
ενίσχυσης και θα παραπέμπονται σε
αρμόδιους συνδέσμους επαφής. Το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων 
που προβλέπονται για δράσεις που 
καλύπτονται από το παρόν άρθρο 
χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.

α) υπηρεσιών ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας·

α) υπηρεσιών ενημέρωσης, ανάδρασης και 
επιχειρηματικής συνεργασίας·

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης·

β) υπηρεσιών μεταφοράς καινοτομίας, 
τεχνολογίας και γνώσης·

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

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

γα) υπηρεσιών συνεργασίας που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της 
προώθησης της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτομίας των ΜΜΕ μέσω 
ανταλλαγών των φορέων παροχής 
ενισχύσεων. 

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ και άλλοι αιτούντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο από την ίδια πηγή.

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων ενίσχυσης έχει αποφασιστική σημασία για την επίτευξη 
συνεργίας όσον αφορά την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.

Τροπολογία 23
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) και γα). 
Στο πλαίσιο αυτό δίδεται ιδιαίτερη 
σημασία στην εμπειρία των αιτούντων 
όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση υπηρεσιών στήριξης για 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ΜΜΕ, στον τομέα 
της διασυνοριακής εξάπλωσης 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.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αξιοποιούνται οι εμπειρίες που έχουν ήδη αποκομισθεί.

Τροπολογία 24
Άρθρο 20α (νέα)

Άρθρο 20α
Ποιότητα των δικτύων

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιότητα 
των δικτύων, η Επιτροπή ορίζει 
αυστηρούς όρους για τη δημιουργία 
δικτύων. Στη διαδικασία αυτή δίδεται 
ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των 
υπηρεσιών παροχής συμβουλών.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικά τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας. Η ποιότητα των υπηρεσιών 
παροχής συμβουλών πρέπει να είναι ανώτερη από εκείνη των υπηρεσιών που παρέχουν τα 
υπάρχοντα Euro Info Centres (EIC) ή τα Innovation Relay Centres (IRC).

Τροπολογία 25
Άρθρο 21, παράγραφος 2

2. Μια ομάδα συνεργαζόμενων
προγραμμάτων μπορεί να είναι επιλέξιμη 
για κοινοτική υποστήριξη όταν:

2. Η κοινή εφαρμογή διαφόρων 
προγραμμάτων μπορεί να είναι επιλέξιμη 
για κοινοτική υποστήριξη όταν:

α) η διαχείριση καθενός από τα 
προγράμματα αυτά ανήκει στις δημόσιες 
αρχές σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο 
κατώτερο του εθνικού· και

α) η διαχείριση καθενός από τα 
προγράμματα αυτά ανήκει στις δημόσιες 
αρχές σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο 
κατώτερο του εθνικού·

β) συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις
διαφορετικές χώρες· και

β) οι συμμετέχοντες προέρχονται από 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες·

γ) υπάρχει συντονισμένη εφαρμογή των 
προγραμμάτων αυτών ή κοινή διαχείριση.

γ) υπάρχει συντονισμένη εφαρμογή των 
προγραμμάτων αυτών ή κοινή διαχείριση.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προτείνει απλούστερη και σαφέστερη διατύπωση· πρέπει να απλοποιηθεί η 
πρόσβαση στην ενίσχυση.

Τροπολογία 26
Άρθρο 23, τίτλος

Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο

Αδελφοποιήσεις μεταξύ αρχών ή μη 
κρατικών οργανώσεων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνεται η συνεργασία επιχειρήσεων καθώς και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία 27
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Για να υπάρξει στοχοθετημένη 
διοικητική συνεργασία, γίνονται ενέργειες 
αδελφοποίησης μεταξύ αρχών 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 μεταξύ αρχών ή μη 
κρατικών 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.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνεται η συνεργασία επιχειρήσεων καθώς και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία 28
Άρθρο 23, παράγραφος 2

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

εργασίας που καταρτίζει ο επικεφαλής 
εμπειρογνώμονας ή η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων και μπορεί να χορηγήσει 
επιδότηση στις δημόσιες διοικήσεις ή στις 
μη κρατικές οργανώσεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνεται η συνεργασία επιχειρήσεων καθώς και των οργανώσεών τους.

Τροπολογία 29
Άρθρο 23, παράγραφος 3

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

3. Οι αρχές ή οι μη κρατικές οργανώσεις 
οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις 
δεσμεύονται να υπηρετήσουν τον στόχο 
της κατάργησης της γραφειοκρατίας και 
της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών 
για τις ΜΜΕ. Οι αρχές ή οι μη κρατικές 
οργανώσεις αναφέρουν στην αίτησή τους 
με ποιον τρόπο σκοπεύουν να 
υπηρετήσουν αυτόν τον στόχο.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η προαγωγή των καινοτομιών στον τομέα των επιχειρήσεων· για το λόγο αυτό, οι 
χρηματοδοτικοί πόροι πρέπει να προορίζονται για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου. Η 
συνεργασία των επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
αυτού του στόχου.

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι αρχές και οι οργανώσεις θα έχουν πάντοτε κατά νου 
την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος.

Τροπολογία 30
Άρθρο 24, παράγραφος 1

Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει τα 
ακόλουθα:

1. Η Επιτροπή αναλαμβάνει τακτικά τα 
ακόλουθα:
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Αιτιολόγηση

Τούτο διασφαλίζει τον έλεγχο του προγράμματος και συνεχή πληροφόρηση για την εφαρμογή 
και τις επιπτώσεις του.

Τροπολογία 31
Άρθρο 24, στοιχείο β)

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· τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων δημοσιεύονται·

Αιτιολόγηση

Τούτο διασφαλίζει τον έλεγχο του προγράμματος και συνεχή πληροφόρηση για την εφαρμογή 
και τις επιπτώσεις του.

Τροπολογία 32
Άρθρο 25, παράγραφος 1α (νέα)

Ο ορισμός των στόχων και των 
προτεραιοτήτων διατυπώνεται κατά 
τρόπον που επιτρέπει την προσαρμογή σε 
μελλοντικές εξελίξεις και νέα σημεία 
έμφασης. Οι κανόνες και τα κριτήρια 
καταρτίζονται από κοινού με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους και είναι 
διαφανή, ευκόλως κατανοητά και εύλογα 
για όλους τους συμμετέχοντες.

Αιτιολόγηση

Μόνον με τον ευέλικτο σχεδιασμό του προγράμματος μπορεί να διασφαλισθεί η βέλτιστη χρήση 
των πιστώσεων κατά το σχετικά μακρό διάστημα των επτά ετών. Πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για άλλους σκοπούς, εάν αυτό 
υπαγορευθεί από νέες εξελίξεις. Τα κριτήρια πρέπει να ορίζονται με ρεαλιστικό τρόπο και να 
είναι διαφανή για όλους τους ενδιαφερομένους και τους συμμετέχοντες. Τούτο διευκολύνει την 
ορθή υποβολή αιτήσεων με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας καθώς και τη χρήση του 
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χρηματοδοτικού μέσου.

Τροπολογία 33
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. Μόνον ένα μικρό μέρος των δράσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
αποσκοπεί στην προώθηση και στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες 
και τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ 
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, το 
μεγαλύτερο μέρος των δράσεων προωθεί 
άμεσα την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η ευαισθητοποίηση είναι δευτερεύων στόχος σε σύγκριση με την καινοτομία.

Τροπολογία 34
Άρθρο 30, παράγραφος 2 α (νέα)

Αυτό το τμήμα του προγράμματος 
αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 
των ΜΜΕ. Σε αυτές διατίθεται άμεσα το 
μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων που 
προβλέπονται για το υποπρόγραμμα για 
τις ΤΠΕ.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ είναι οι πραγματικοί φορείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία 35
Άρθρο 31, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον 
προϋπολογισμό των σχεδίων που 

Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον 
προϋπολογισμό των σχεδίων που 
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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.

αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο α) με ποσό που αντιστοιχεί στο 
50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού 
κόστους τους.

Αιτιολόγηση

Εάν όλες οι επιδοτήσεις καλύπτουν το 50% του κόστους, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν 
συμφέρον να εκτελεσθεί ορθά το πρόγραμμα Αντίθετα, επιδοτήσεις που καλύπτουν το 100% θα 
δημιουργούσαν κίνητρα για κακή χρήση των δημοσίων πόρων.

Τροπολογία 36
Άρθρο 31, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Η συνεισφορά της Κοινότητας στα μέτρα 
που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο β) περιορίζεται στις άμεσες 
δαπάνες που κρίνονται αναγκαίες ή 
ενδεικνυόμενες για την επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων της δράσης.

Η συνεισφορά της Κοινότητας στα μέτρα 
που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 
στοιχείο β) περιορίζεται στο 50% των 
άμεσων δαπανών που κρίνονται αναγκαίες 
ή ενδεικνυόμενες για την επίτευξη των 
καθορισμένων στόχων της δράσης

Αιτιολόγηση

Εάν όλες οι επιδοτήσεις καλύπτουν το 50% του κόστους, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν 
συμφέρον να εκτελεσθεί ορθά το πρόγραμμα.

Τροπολογία 37
Άρθρο 33, εισαγωγή

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, εφόσον μπορεί να 
διαπιστωθεί άμεση ωφέλεια για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
των ΜΜΕ:
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Αιτιολόγηση

Το CIP πρέπει να προάγει κυρίως την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ.

Τροπολογία 38
Άρθρο 34, παράγραφος 1, εισαγωγή

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, 
εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί άμεση 
ωφέλεια για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία των ΜΜΕ:

Αιτιολόγηση

Το CIP πρέπει να προάγει κυρίως την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ.

Τροπολογία 39
Άρθρο 36, παράγραφος 1 α (νέα)

Ο ορισμός των στόχων και των 
προτεραιοτήτων διατυπώνεται κατά 
τρόπον που επιτρέπει την προσαρμογή σε 
μελλοντικές εξελίξεις και νέα σημεία 
έμφασης. Οι κανόνες και τα κριτήρια 
καταρτίζονται από κοινού με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους και είναι 
διαφανή, ευνόητα και εύλογα για όλους 
τους συμμετέχοντες.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 40
Κεφάλαιο III, Τίτλος
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Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια -
Ευρώπη"

Το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια και 
τεχνολογία - Ευρώπη"

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του τίτλου καθίσταται σαφής η σημασία της τεχνολογίας για τους στόχους 
του προγράμματος.

Τροπολογία 41
Άρθρο 37, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) να προωθηθούν νέες και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και να στηριχθεί η 
ενεργειακή διαφοροποίηση·

β) να προωθηθούν νέες, ανανεώσιμες και 
υφιστάμενες πηγές ενέργειας και να 
στηριχθεί η ενεργειακή διαφοροποίηση· οι 
υφιστάμενες πηγές ενέργειας 
προωθούνται μόνον όταν τούτο 
συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας 
του περιβάλλοντος ή στην 
αποτελεσματικότητα της χρήσης τους·

Αιτιολόγηση

Εάν δεν συμπεριληφθούν όλες οι υφιστάμενες πηγές ενέργειας, χάνεται η ευκαιρία να βελτιωθεί 
η χρήση τους και η ποιότητα του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 42
Άρθρο 38, στοιχείο β)

β) να τονωθούν οι επενδύσεις, στο σύνολο 
των κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα 
αποδοτικές τεχνολογίες στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένου 
του τομέα των μεταφορών, με τη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της 
επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων 
τεχνολογιών και της αποτελεσματικής 
εφαρμογής τους στην αγορά, σε ευρεία 
κλίμακα, προκειμένου να τονωθούν οι 
επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού 

β) να τονωθούν οι επενδύσεις, στο σύνολο 
των κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα 
αποδοτικές τεχνολογίες στους τομείς της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
διαφοροποίησης, διατηρουμένων των 
υφισταμένων καθαρών πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 
μεταφορών, με τη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης 
καινοτόμων τεχνολογιών και της 
αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην 
αγορά, σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να 
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τομέα, να προωθηθούν οι καίριες 
στρατηγικές τεχνολογίες, να περισταλούν 
οι δαπάνες, να αυξηθεί η πείρα της αγοράς 
και να μειωθούν οι χρηματοοικονομικοί 
κίνδυνοι και άλλοι παράγοντες που 
θεωρούνται κίνδυνοι ή φραγμοί οι οποίοι 
δυσχεραίνουν τις εν λόγω επενδύσεις·

τονωθούν οι επενδύσεις του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, να προωθηθούν οι 
καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, να 
περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η 
πείρα της αγοράς και να μειωθούν οι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι 
παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι ή 
φραγμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν 
λόγω επενδύσεις·

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών μειώνει την εξάρτηση από μία μοναδική πηγή 
ενέργειας. Ωστόσο, κατά την επιλογή των διαφόρων πηγών ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και οι πηγές ενέργειας, που συμβάλλουν ήδη στην επίτευξη των στόχων του Κιότο και οι 
οποίες διασφαλίζουν την προμήθεια ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της προμήθειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 43
Άρθρο 39, στοιχείο β)

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

β) τη στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών 
μέτρων και της εφαρμογής τους, εφόσον 
αυτά συμβάλλουν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας ή της προώθησης 
της καινοτομίας και δεν δημιουργούν νέα 
εμπόδια για ενεργειακές επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Η στήριξη στο νομοθετικό τομέα πρέπει να συμφωνεί με τους γενικούς στόχους του CIP.

Τροπολογία 44
Άρθρο 40, στοιχείο 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 

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, διατηρουμένων των υφισταμένων 
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καλύπτονται από το άρθρο 41· καθαρών πηγών ενέργειας, με εξαίρεση 
τις ενέργειες που καλύπτονται από το 
άρθρο 41·

Αιτιολόγηση

Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών μειώνει την εξάρτηση από μία μοναδική πηγή 
ενέργειας. Ωστόσο, κατά την επιλογή των διαφόρων πηγών ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και οι πηγές ενέργειας, που συμβάλλουν ήδη στην επίτευξη των στόχων του Κιότο και οι 
οποίες διασφαλίζουν την προμήθεια ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της προμήθειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 45
Άρθρο 40, στοιχείο β)

β) την ενσωμάτωση νέων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό 
περιβάλλον και στα ενεργειακά 
συστήματα·

β) την ενσωμάτωση νέων, ανανεώσιμων 
και ήδη υφισταμένων πηγών ενέργειας 
στο τοπικό περιβάλλον και στα ενεργειακά 
συστήματα·

Αιτιολόγηση

Κατά την επιλογή των διαφόρων πηγών ενέργειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι πηγές 
ενέργειας, οι οποίες συμβάλλουν ήδη στην επίτευξη των στόχων του Κιότο.

Τροπολογία 46
Άρθρο 45, παράγραφος 1 α (νέα)

Οι κανόνες, οι διατάξεις και τα κριτήρια 
καταρτίζονται από κοινού με τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους και είναι 
διαφανή, ευκόλως κατανοητά και εύλογα
για όλους τους συμμετέχοντες

Αιτιολόγηση

Κανόνες, διατάξεις και κριτήρια που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και διαφάνεια 
διευκολύνουν την υποβολή προτάσεων υψηλής ποιότητας που έχουν όλες τις προϋποθέσεις 
επιτυχίας.
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Τροπολογία 47
Άρθρο 46 α (νέο)

Άρθρο 46 α
Στρατηγική διαχείριση του 

προγράμματος πλαισίου
Η Επιτροπή και η EIPC που αναφέρεται 
στο άρθρο 46 αναλαμβάνουν τη 
στρατηγική διαχείριση του προγράμματος 
πλαισίου. Τούτο περιλαμβάνει κυρίως την 
κατανομή και, ενδεχομένως, την 
επανακατανομή των πόρων και καθώς 
την ιεράρχηση των δυνατοτήτων 
ενίσχυσης, εάν είναι απαραίτητο.

Αιτιολόγηση

Η Γενική Διεύθυνση "Επιχειρήσεις" της Επιτροπής έχει τις στενότερες σχέσεις με τις ΜΜΕ που 
αποτελούν τους πραγματικούς φορείς ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Συνεπώς, η εν λόγω 
Γενική Διεύθυνση πρέπει να αναλάβει και ηγετικό ρόλο.

Τροπολογία 48
Παράρτημα II, τμήμα 1, σημείο Δα (νέο)

Δα. Κατανομή των πιστώσεων για 
χρηματοδοτικά μέσα
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός 
που προβλέπεται για τα κοινοτικά 
χρηματοδοτικά μέσα προς ενίσχυση των 
ΜΜΕ κατανέμεται ως ακολούθως: 
τουλάχιστον 65% για τον μηχανισμό 
υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για 
τις ΜΜΕ (GIF), ισομερώς 
καταμερισμένο μεταξύ του GIF 1 και του 
GIF 2, και 35% το ανώτατο για τον 
μηχανισμό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ 
(SMEG).
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Αιτιολόγηση

Η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε ευρωπαϊκού επιπέδου 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ανοίγει στις 
επιχειρήσεις νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και προωθεί την ανταγωνιστικότητα και τη 
χρήση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 49
Παράρτημα II, τμήμα 2, σημείο Γ, παράγραφος 2

GIF 1 GIF 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 
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 

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 
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 
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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.

ποσοστό του κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό 
καταβάλλεται προσπάθεια για να 
διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. 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.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του μηχανισμού εκκίνησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τις 
τεχνολογίες - τον οποίο διαδέχτηκε ο μηχανισμός GIF 1 στο πλαίσιο του πολυετούς 
προγράμματος - αποδείχθηκε ανεπαρκής. Τούτο οφείλεται στην έλλειψη ιδιωτών επενδυτών οι 
οποίοι πρέπει να διαθέσουν το 50% του κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, αντίθετα με το πολυετές 
πρόγραμμα, πρέπει στο πλαίσιο του CIP να δοκιμασθεί ένα άνοιγμα για δημόσιους επενδυτές -
όπως προτείνεται στο κείμενο της Επιτροπής - με τη συμμετοχή και του μεγαλύτερου δυνατού 
αριθμού ιδιωτών επενδυτών, προκειμένου να επιτευχθεί  καλύτερη χρήση του GIF 1.

Τροπολογία 50
Παράρτημα III, στοιχείο α, περίπτωση 7α (νέα)

- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για την 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκού επιπέδου 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Αιτιολόγηση

Η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε ευρωπαϊκού επιπέδου 
προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ανοίγει στις 
επιχειρήσεις νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και προωθεί την ανταγωνιστικότητα και τη 
χρήση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 51
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Παράρτημα III, στοιχείο γ, περίπτωση 2

- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για τον 
εντοπισμό των αναγκών τους όσον αφορά 
την Ε&ΤΑ και για την εξεύρεση εταίρων 
με παρόμοιες σχετικές ανάγκες·

- παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για τον 
εντοπισμό των αναγκών τους όσον αφορά 
την Ε&ΤΑ και για την εξεύρεση εταίρων 
με παρόμοιες σχετικές ανάγκες καθώς και 
για την εξεύρεση ή αναζήτηση φορέων 
παροχής υπηρεσιών στους τομείς της 
Ε&ΤΑ·

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ χρειάζονται επίσης βοήθεια κατά την αναζήτηση φορέων παροχής υπηρεσιών στους
τομείς της Ε&ΤΑ.

Τροπολογία 52
Παράρτημα III, στοιχείο γ α (νέο)

γα. ανταλλαγές για τη βελτίωση της 
προώθησης των ΜΜΕ
- με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων και με 
βάση το Διαδίκτυο, συλλογή, αξιολόγηση 
και μεταφορά γνώσεων και ιδεών για την 
οικονομικής και άλλης φύσεως ενίσχυση 
των ΜΜΕ, με τη χρησιμοποίηση, μεταξύ 
άλλων, κοινοτικών πόρων, με στόχο την 
ανάπτυξη καινοτόμων μέσων και 
προτύπων για την προώθηση των ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει από την τροπολογία στο άρθρο 20, στοιχείο γα).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σημείο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τον εισηγητή είναι ο διαρθρωτικός 
προσανατολισμός του προγράμματος προς τους δυνητικούς αιτούντες και επομένους προς 
αυτούς που θα επωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα. Το σημείο αυτό περιλαμβάνει δύο
βασικά στοιχεία. Πρώτον, ο δυνητικός καταχωρίζων πρέπει να έχει τη δυνατότητα, πριν
υποβάλει την αίτησή του, να αποκτήσει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες
ενίσχυσης που προσφέρει το CIP και εν συνεχεία να αρχίσει τη διαδικασία της υποβολής
αίτησης διατηρώντας, στο μέτρο του δυνατού, τον ίδιο σύνδεσμο επαφής. Τούτο είναι εφικτό, 
μόνον εάν βρεθεί η λύση μιας μονοθυριδικής υπηρεσίας για το CIP. Ο εισηγητής
επιδοκιμάζει ρητά την πρόθεση της Επιτροπής να δημιουργήσει ειδική υπηρεσία για το CIP
και καλεί το Κοινοβούλιο να στηρίξει πολιτικά αυτό το σχέδιο. Μια υπηρεσία για το CIP
πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, προκειμένου να είναι εις θέση να ικανοποιεί τις 
ποικίλες ανάγκες του αιτούντος ήδη στο στάδιο που προηγείται της υποβολής της αίτησης.

Η δεύτερη μεγάλη απαίτηση στο πλαίσιο αυτό είναι η ριζική απλοποίηση της διαδικασίας 
υποβολής αίτησης. Το πρόγραμμα δύο φάσεων που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν  
ενδείκνυται για εκτεταμένα μέρη του CIP και αίρει σε μεγάλο βαθμό τα εμπόδια που 
συναντούν οι ΜΜΕ που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού καινοτόμων επιχειρήσεων.

Στον τομέα του προγράμματος που αφορά τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μετατεθεί το κέντρο βάρους από τις αρχές στις ΜΜΕ που είναι 
και οι πραγματικοί φορείς της καινοτομίας. Ο εισηγητής αναγνωρίζει μεν ότι οι διοικητικές
διαρθρώσεις αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο, που επηρεάζει αποφασιστικά την ικανότητα 
καινοτομιών των ΜΜΕ,  αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η στήριξη πρέπει να περιορίζεται στις 
αρχές.

Και στον τομέα "ευφυής ενέργεια και τεχνολογία", ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής. Η προσθήκη της "τεχνολογίας" στον τίτλο του
προγράμματος καθιστά σαφές ότι, στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει λύσεις βασιζόμενες στην τεχνολογία, 
προκειμένου οι προσπάθειες αυτές να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και 
καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστική σημασία να ληφθούν υπόψη ήδη υφιστάμενες μορφές 
ενέργειας οι οποίες εξυπηρετούν τους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αποτελεσματικότητας. Ακριβώς σε αυτόν τον τομέα, μπορούν να επιτευχθούν συχνά με μικρή 
επιβάρυνση εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τη βιώσιμη προμήθεια ενέργειας και 
την αύξηση της αποδοτικότητας.

Εν κατακλείδι, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι το CIP  αποτελεί μεν τον πυρήνα της πολιτικής
προώθησης της καινοτομίας της ΕΕ, για τον οποίο προβλέπεται ένας εξαιρετικά πενιχρός 
προϋπολογισμός, ήτοι 4,2 δισ. ευρώ για περίοδο 7 ετών και με τη συμμετοχή 25 κρατών· από 
την άλλη πλευρά όμως το CIP πρέπει να θεωρείται καταλύτης ο οποίος θα ενεργοποιήσει 
διαδικασίες καινοτομίας και σε άλλα προγράμματα (ενίσχυση των περιφερειών, αγορά 
γεωργικών προϊόντων, μεταφορές κλπ.).


