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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα, το Μάρτιο του 2000, τέθηκε ο
στόχος να καταστεί παγκόσµια η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία
που βασίζεται στη γνώση. Επισηµάνθηκε η σπουδαιότητα δηµιουργίας ενός κλίµατος
ευνοϊκού για τις ΜΜΕ και κρίθηκε σηµαντική η διάδοση ορθών πρακτικών για την
εξασφάλιση µεγαλύτερης σύγκλισης µεταξύ των κρατών µελών. Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου στο Γκέτεµποργκ, τον Ιούνιο του 2001, καθορίστηκε η στρατηγική της ΕΕ για τη
βιώσιµη ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλιστεί ο συνδυασµός της οικονοµικής ανάπτυξης µε την
κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παραγωγικές διαδικασίες των
επιχειρήσεων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Στην ανακοίνωσή της για µια ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβώνας, το Φεβρουάριο του
2005, η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην «επίτευξη ισχυρότερης
και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων
θέσεων απασχόλησης»1. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται ενέργειες για την επίτευξη
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και για να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστικός χώρος
επένδυσης και εργασίας. Τονίζεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικής
πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επαρκούς επιχειρηµατικού κεφαλαίου για τη σύσταση
επιχειρήσεων και τη διατήρησης µιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης, µε
ταυτόχρονη διευκόλυνση της καινοτοµίας και ιδίως της οικοκαινοτοµίας, µε µεγαλύτερη
επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας και τη βιώσιµη χρήση πόρων.
Η διαδικασία της Λισσαβώνας έθεσε σταθερά την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της
πολιτικής προσοχής. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η µέριµνα για την επίτευξη µεγαλύτερης
συνοχής και συνεργίας στα κοινοτικά προγράµµατα και τους µηχανισµούς που σχετίζονται µε
την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας. Στην εαρινή σύνοδο του Συµβουλίου το 2003
ζητήθηκε η «ανάπτυξη από την Επιτροπή µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την
ανταγωνιστικότητα, που θα επισκοπεί σε τακτική βάση τόσο οριζόντια όσο και τοµεακά
ζητήµατα»2. Ανταποκρινόµενη3, η Επιτροπή υπέβαλε µια προκαταρκτική ανάλυση των
συναφών τοµέων δραστηριότητας και εξέφρασε την πρόθεσή της να παρουσιάσει προτάσεις
στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής εργασίας για την επόµενη δηµοσιονοµική περίοδο, η
οποία προσδιορίζει το πολιτικό σχέδιο της διευρυµένης Ένωσης για την περίοδο 2007 – 2013.
Ως εκ τούτου, τον Ιούλιο 2004 η Επιτροπή, στο πλαίσιο των προτάσεών της για την επόµενη
δηµοσιονοµική περίοδο, πρότεινε ένα πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία4.
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COM(2005)24 της 2ας Φεβρουαρίου 2005.
Συµπεράσµατα της Προεδρίας της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλλες, 20 και 21
Μαρτίου 2003, παράγραφος 21. 8410/03 της 5ης Μαΐου 2003.
«Ορισµένα κύρια θέµατα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης - Προς µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση», COM(2003) 704 τελικό, της 21.11.2003.
Ανακοίνωση για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007 - 2013, COM(2004) 487 τελικό, της 14ης
Ιουλίου 2004
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2.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP) θα συνδυάσει σε
ένα κοινό πλαίσιο ειδικά κοινοτικά προγράµµατα υποστήριξης και συναφή τµήµατα άλλων
κοινοτικών προγραµµάτων σε τοµείς κρίσιµους για την ώθηση της ευρωπαϊκής
παραγωγικότητας, της ικανότητας καινοτοµίας και της βιώσιµης ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα
θα αντιµετωπίζει συµπληρωµατικά περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αυτό αφορά τα ακόλουθα
κοινοτικά µέτρα που εφαρµόζονται αυτή τη στιγµή: Απόφαση του Συµβουλίου 96/413/ΕΚ5
για την εφαρµογή προγράµµατος κοινοτικών δράσεων υπέρ της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας· απόφαση του Συµβουλίου 2000/819/ΕΚ6 σχετικά µε ένα πολυετές
πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις· κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1655/20007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσον για το περιβάλλον (LIFE)· απόφαση αριθ.
2256/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση
πολυετούς προγράµµατος για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, τη
διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών·
απόφαση του Συµβουλίου 2001/48/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού
προγράµµατος για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης του ευρωπαϊκού ψηφιακού
περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα και για την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας στην
κοινωνία της πληροφορίας· κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2236/95 περί καθορισµού
των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα των διευρωπαϊκών
δικτύων· απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ8 σχετικά µε σύνολο προσανατολισµών για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών· και απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ9 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση
πολυετούς προγράµµατος δράσης στο πεδίο της ενέργειας: "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη", για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για νέες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε
όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών.
Το CIP θα παρέχει µια σηµαντική και συνεκτική νοµική βάση για κοινοτικές δράσεις που
συµβάλλουν στους γενικούς στόχους της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της
καινοτοµίας, συµπληρώνοντας τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην έρευνα και που
προωθούνται από το κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης. Το πρόγραµµα, ως τέτοιο, θα είναι περισσότερο ορατό και κατανοητό από την
κοινή γνώµη. Ωστόσο, οι στόχοι και οι οµάδες στόχοι του CIP ποικίλουν και, εποµένως, η
δοµή του CIP αναγνωρίζει την ανάγκη να παραµείνουν ορατά τα επιµέρους στοιχεία του. Για
το σκοπό αυτό, το CIP θα αποτελείται από ειδικά υποπρογράµµατα: το πρόγραµµα
«Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία», το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις
ΤΠΕ» και το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη».
Το CIP θα είναι ανοιχτό στη συµµετοχή µελών του ΕΟΧ, υποψήφιων χωρών και χωρών των
δυτικών Βαλκανίων. Άλλες τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες ή χώρες που ενδιαφέρονται

5
6
7
8
9

EL

ΕΕ L 167, της 6.7.1996, σ. 55.
ΕΕ L 333, 29.12.2000, σ. 84. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την απόφαση
593/2004/ΕΚ (ΕΕ L 268, της 16.8.2004, σ.3).
ΕΕ L 192, της 28.7.2000, σ.1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1682/2004 (ΕΕ L 308, της 5.10.2004, σ. 1).
ΕΕ L 183, 11.07.1997, σ. 12. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την απόφαση
1376/2002/ΕΚ (ΕΕ L 200, 30.07.2002, σ. 1)
ΕΕ L 176, της 15.7.2003, σ. 29.
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για συνεργασία µε την Κοινότητα όσον αφορά δραστηριότητες καινοτοµίας µπορούν να
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα πλαίσιο εφόσον το προβλέπουν αυτό οι διµερείς συµφωνίες µε
τις εν λόγω χώρες.
Το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία»
Στην εαρινή του σύνοδο το 2004, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι10 «η
ανταγωνιστικότητα, η καινοτοµία και η προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος
αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις για την οικονοµική µεγέθυνση, απαραίτητες για την
οικονοµία ως σύνολο και ιδιαίτερα σηµαντικές για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις».
Επεσήµανε επίσης ότι11 «Η οικονοµική µεγέθυνση, για να είναι αειφόρος, θα πρέπει να είναι
περιβαλλοντικώς υγιής. Η οικονοµική µεγέθυνση πρέπει να αποσυνδεθεί από τις
περιβαλλοντικώς αρνητικές επιπτώσεις. Οι καθαρές τεχνολογίες έχουν ζωτική σηµασία για
την πλήρη αξιοποίηση των διαφόρων συνεργειών µεταξύ επιχειρήσεων και περιβάλλοντος.»
Η Συνθήκη12 παρέχει τη βάση για να εξασφαλίζουν η Κοινότητα και τα κράτη µέλη την
ύπαρξη των προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα των
κοινοτικών επιχειρήσεων. Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν τη διευκόλυνση προσαρµογής
σε διαρθρωτικές αλλαγές, τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την
επιχεριηµατικότητα και τις ΜΜΕ, τη διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη
συνεργασία επιχειρήσεων και την καλύτερη αξιοποίηση του δυναµικού των επιχειρήσεων για
καινοτοµία.
Η Κοινότητα, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράµµατος, υποστηρίζει την αναπτυξη
πολιτικής για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα και τις υπηρεσίες παροχής
υποστήριξης σε επιχειρήσεις καθώς και κοινοτικούς χρηµατοπιστωτικούς µηχανισµούς για
ΜΜΕ. Επίσης, η Επιτροπή διενεργεί αναλύσεις και αναλαµβάνει δράσεις για τον
προσδιορισµό και την προώθηση στρατηγικών σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων τοµεακών
καθοριστικών παραγόντων για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Το έκτο πρόγραµµα
πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης υποστηρίζει ένα φάσµα δράσεων που
είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας της Ευρώπης και τη βελτίωση
της καινοτοµικής της επίδοσης13. Το πρόγραµµα LIFE παρέχει υποστήριξη σε καινοτόµες
τεχνικές και µεθόδους στον τοµέα του περιβάλλοντος. Ένα σηµαντικό µέρος αυτής της
υποστήριξης παρέχεται σε ΜΜΕ, για την επίδειξη διαφόρων καθαρών τεχνολογιών σε τοµείς
κλειδιά, όπως η ποιότητα των υδάτων και η ανακύκλωση αποριµµάτων.
Το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία» θα συγκεράσει δραστηριότητες σχετικά
µε την επιχειρηµατικότητα, τις ΜΜΕ, τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία. Θα απευθύνεται ειδικά σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις14, από νέες
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έως και µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που συνιστούν
την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Θα καλύπτει τοµείς της βιοµηχανίας και
των υπηρεσιών. Θα ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα και δυνητικούς επιχειρηµατίες, τόσο
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Συµπεράσµατα της Προεδρίας της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλλες, 25 και 26
Μαρτίου 2004, κεφάλαιο III, µέρος (ii) «Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία», παράγραφοι 17 και 28.
9048/04 της 19ης Μαΐου 2004.
Στο ίδιο, κεφάλαιο III, µέρος (iv) «Περιβαλλοντικώς βιώσιµη οικονοµική µεγέθυνση», παράγραφοι 30
και 33.
Άρθρο 157
Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003. ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36-41.
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γενικά όσο και σε συγκεκριµένες οµάδες στόχους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα που
αφορούν το φύλο. Θα συµβάλλει στην ενθάρρυνση νέων σε ηλικία ατόµων να αναπτύξουν
επιχειρηµατικό πνεύµα και στην ανάδυση νέων επιχειρηµατιών, όπως προβάλλεται από το
ευρωπαϊκό σύµφωνο για τη νεολαία15. Θα αποτελέσει ένα σηµαντικό αλλά όχι το µόνο
µηχανισµό για την υλοποίηση των κύριων δράσεων σε στρατηγικούς τοµείς της πολιτικής
που καθορίζονται στην «ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηµατικότητα»16 και για την
παροχή υποστήριξης, σε κοινοτικό επίπεδο, για δράσεις των κρατών µελών σύµφωνα µε τον
ευρωπαϊκό χάρτη για µικρές επιχειρήσεις17. Παρ’ ότι το πρόγραµµα για την
επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία απευθύνεται ειδικά στις ΜΜΕ, τα συµφέροντα των
επιχειρήσεων αυτών θα ληφθούν υπόψη σε ολόκληρο το CIP.
Το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία» είναι επίσης ένας από τους
µηχανισµούς που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του σχεδίου δράσης υπέρ των
περιβαλλοντικών τεχνολογιών18, το οποίο αποσκοπεί στην εξάλειψη των εµποδίων ώστε να
αναπτυχθεί το πλήρες δυναµικό των περιβαλλοντικών τεχνολογιών για την προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και στην οικονοµική
ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα επόµενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρµογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ότι όλοι οι
ενδιαφερόµενοι θα υποστηρίξουν αυτούς τους στόχους. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
2004 ενέκρινε το σχέδιο δράσης και ζήτησε την υλοποίησή του. Συγκεκριµένα, κάλεσε την
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) να εξετάσουν την κινητοποίηση
των χρηµατοπιστωτικών µηχανισµών για την προώθηση αυτών των τεχνολογιών. Στην
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 200519 επισηµαίνεται
και πάλι η ανάγκη της έντονης προώθησης της περιβαλλοντικής καινοτοµίας και αναφέρεται
ότι η Επιτροπή θα ενισχύσει την προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
Η καινοτοµία αποτελεί µια επιχειρηµατική διαδικασία που συνδέεται µε την αξιοποίηση των
ευκαιριών προώθησης στην αγορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηµατικών
διαδικασιών. Πραγµατικά, είναι απαραίτητη η άσκηση ανταγωνιστικής πίεσης για να δίνονται
στις εταιρείες ισχυρά κίνητρα ώστε να ασχολούνται µε την καινοτοµία, την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτό συνδέεται άµεσα µε την επιθυµία ανάληψης κινδύνων και
δοκιµής νέων ιδεών στην αγορά, ενώ αποφασιστικής σηµασίας είναι και η διαθεσιµότητα
επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Η ανεπαρκής καινοτοµία αποτελεί µια κύρια αιτία για την
απογοητευτική επίδοση της Ευρώπης όσον αφορά την αναπτυξη. Εποµένως, το πρόγραµµα
για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία θα υποστηρίξει οριζόντιες δραστηριότητες για
τη βελτίωση, την ενθάρρυνση και την προώθηση της καινοτοµίας (συµπεριλαµβανοµένης της
οικοκαινοτοµίας) στις επιχειρήσεις. Σε αυτές θα συµπεριλαµβάνονται η προώθηση της
καινοτοµίας ανά τοµέα, συµπράξεις καινοτοµίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και η
εφαρµογή διαχείρισης της καινοτοµίας. Θα συµβάλλει επίσης στην παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης καινοτοµίας σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως για τη διακρατική µεταφορά
γνώσης και τεχνολογίας και τη διαχείριση πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
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Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 22-23 Μαρτίου 2005, Παράρτηµα 1, Ευρωπαϊκό
σύµφωνο για τη νεολαία.
COM (2004) 70 τελικό της 11.02.2004.
Εκδόθηκε από το Συµβούλιο στις 13 Ιουνίου 2000 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 19
και 20 Ιουνίου 2000.
COM (2004) 38 τελικό.
«Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της
Λισσαβώνας». COM(2005) 24 τελικό.
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Το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, στη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2003, ζήτησε από
τα κράτη µέλη να καθορίσουν πολιτικούς στόχους στον τοµέα της καινοτοµίας, που να
αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων συστηµάτων τους
καινοτοµίας. Το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία θα υποστηρίξει
την ανάπτυξη της διακυβέρνησης και του κλίµατος καινοτοµίας, µέσω της ανάλυσης και της
παρακολούθησης της επίδοσης καινοτοµίας και της ανάπτυξης και του συντονισµού της
πολιτικής για την καινοτοµία. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει την αµοιβαία µάθηση αριστείας
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο διαµόρφωσης πολιτικής, θα ενθαρρύνει τη συνεργασία
µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών παραγόντων στον τοµέα της καινοτοµίας, θα προωθήσει την
ευαισθητοποίηση και τη διάδοση ορθών πρακτικών σε θέµατα καινοτοµίας.
Η φτωχή πρόσβαση σε κατάλληλες µορφές χρηµατοδότησης αναφέρεται συχνά ως το κύριο
εµπόδιο για την επιχειρηµατικότητα και την επιχειρηµατική καινοτοµία20. Το πρόβληµα αυτό
µπορεί να εξαλειφθεί µε νέα λογιστικά πρότυπα, τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν
περισσότερο τις τράπεζες να αναλάβουν κινδύνους και θα οδηγήσουν σε µια νοοτροπία
βαθµολόγησης. Το πρόγραµµα για την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία θα
αντιµετωπίσει χρόνια κενά που έχουν εντοπιστεί στην αγορά και έχουν ως αποτέλεσµα τη
φτωχή πρόσβαση των ΜΜΕ σε µετοχικό κεφάλαιο, σε επιχειρηµατικό κεφάλαιο και σε
δάνεια, µέσω κοινοτικών χρηµατοπιστωτικών µηχανισµών που διαχειρίζεται εκ µέρους της
Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί το εξειδικευµένο όργανο
της Κοινότητας για την παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου και εγγυητικών µηχανισµών στις
ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του πολυετούς προγράµµατος, από ανεξάρτητες αξιολογήσεις που έγιναν,
διαπιστώνεται ως καλύτερη πρακτική η προσέγγιση µε βάση την αγορά και η υλοποίηση
αυτών των µηχανισµών µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων21. Για το λόγο αυτό θα
συνεχιστούν και θα προσαρµοστούν στο νέο πρόγραµµα.
Οι χρηµατοοικονοµικοί µηχανισµοί της Κοινότητας για τις ΜΜΕ θα καταστήσουν
ευκολότερη την παροχή κεφαλαίου ώθησης και κεφαλαίου σε εκκίνησης για τη σύσταση
καινοτόµων και νέων επιχειρήσεων. Ο µηχανισµός υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τις
ΜΜΕ (GIF) θα κατανέµει τον κίνδυνο και την απόδοση µε ιδιωτικούς επενδυτές σε κοινές
µετοχές, συµβάλλοντας σηµαντικά στην παροχή µετοχικού κεφαλαίου σε καινοτόµες
εταιρείες. Οι µηχανισµοί του GIF θα αυξήσουν την παροχή µετοχικού κεφαλαίου ανάπτυξης
για καινοτόµες ΜΜΕ, σε πρώιµο αλλά και σε µεταγενέστερο στάδιο, για τη διάθεση
περαιτέρω κεφαλαίου για να υποστηριχθεί η διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους
στην αγορά και να συνεχιστούν οι δραστηριότητές τους έρευνας και ανάπτυξης.
Ο µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ θα συνεχίσει να παρέχει αντεγγυήσεις ή
συνεγγυήσεις σε συστήµατα εγγυήσεων σε επιλέξιµες χώρες και άµεσες εγγυήσεις σε
χρηµατοπιστωτικούς ενδιάµεσους. Θα επικεντρωθεί στην αντιµετώπιση αδυναµιών της
αγοράς: (i) στην πρόσβαση ΜΜΕ µε αναπτυξιακό δυναµικό σε πιστώσεις (ή σε
υποκατάστατα πιστώσεων όπως η χρηµατοδοτική µίσθωση)· (ii) στην παροχή
µικροπιστώσεων και (iii) στην πρόσβαση σε ίδιο κεφάλαιο ή σε οιονεί ίδιο κεφάλαιο. Μια
(iv) νέα λειτουργία τιτλοποίησης θα κινητοποιεί πρόσθετη χρηµατοδότηση οφειλών για τις
ΜΜΕ στο πλαίσιο κατάλληλων ρυθµίσεων καταµερισµού του κινδύνου µε τους
στοχευόµενους οργανισµούς.
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Ευρωβαρόµετρο Flash 160 σχετικά µε τις προσεγγίσεις στην επιχειρηµατικότητα.
Στρατηγική αξιολόγηση των σχεδίων χρηµατοοικονοµικής ενίσχυσης για τις ΜΜΕ, Deloitte & Touche,
τελική έκθεση, ∆εκέµβριος 2003.
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Το σύστηµα ενίσχυσης των ικανοτήτων θα υποστηρίξει την ικανότητα των
χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων να επικεντρωθούν σε πρόσθετες επενδύσεις και σε
τεχνολογικά ζητήµατα. Θα αναληφθεί επίσης δράση για τη διευκόλυνση των ΜΜΕ σε χώρες
στις οποίες η τραπεζική διαµεσολάβηση είναι σηµαντικά πιο χαµηλή από το µέσο όρο της
ΕΕ.
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και της καινοτοµίας
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πληροφορίες
σχετικά µε τη λειτουργία και τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς για αγαθά και
υπηρεσίες, όπως επίσης στη διεθνή µεταφορά καινοτοµίας, γνώσης και τεχνολογίας. Οι
υπηρεσίες αυτές µπορούν να διαδραµατίσουν ένα διατοµεακό ρόλο, ιδίως στην προώθηση και
τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε κοινοτικά προγράµµατα και τα αποτελέσµατα αυτών
καθώς και στην αλληλεπίδραση µεταξύ Επιτροπής και ΜΜΕ.
Το πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη
θετικής πολιτικής µέσω της συγκριτικής αξιολόγησης, µελετών και ανταλλαγών ορθής
πρακτικής µεταξύ εθνικών και περιφερειακών αρχών και άλλων εµπειρογνωµόνων στους
τοµείς των επιχειρήσεων, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της
ανταγωνιστικότητας. Θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη και άλλες συµµετέχουσες χώρες για
τη βελτίωση του κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις. Μπορούν να
συναφθούν πράξεις αδελφοποίησης µεταξύ αρχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ως
µέσον για την παρακολούθηση των συστάσεων αυτής της ανάπτυξης πολιτικής.
Το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ»
Οι δράσεις για την προώθηση της υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις, τις διοικητικές αρχές και τις υπηρεσίες του δηµόσιου
τοµέα έχουν εκτελεστεί κυρίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope, επιδιώκοντας το
συντονισµό των δράσεων των κρατών µελών22. Οι δράσεις αυτές περιλαµβάνουν κοινοτική
χρηµατοδότηση του προγράµµατος eTEN (TEN Telecom)23, το οποίο υποστηρίζει την
επικύρωση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών υπηρεσιών µε βάση τις ΤΠΕ. Περιλαµβάνει
επίσης το πρόγραµµα eContent24, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόµου ευρωπαϊκού
ψηφιακού περιεχοµένου και το MODINIS, το οποίο παρέχει άµεση υποστήριξη σε
δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, σε µελέτες, σε φόρουµ και σε ενέργειες προβολής
και ευαισθητοποίησης που συµβάλλουν στην υλοποίηση του eEurope.
Η υιοθέτηση των ΤΠΕ τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα αποτελεί βασικό
στοιχείο για τη βελτίωση της επίδοσης όσον αφορά την καινοτοµία και την
ανταγωνιστικότητα. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικονοµία της γνώσης.
Αποτελούν επίσης τον καταλύτη για οργανωτικές αλλαγές και για την καινοτοµία. Εκτός από
το ότι αποτελούν έναν τοµέα υψηλής ανάπτυξης, οι ΤΠΕ συνιστούν ένα βασικό και
αυξανόµενο τµήµα προστιθέµενης αξίας σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Στην Ευρώπη
για παράδειγµα εκτιµάται ότι, από το 1,4% της ετήσιας ανάπτυξης της παραγωγικότητας από
το 1995 έως το 2000, περίπου το 0,7% οφείλεται στις ΤΠΕ.
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Απόφαση αριθ. 2256/2003/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Απόφαση αριθ. 2001/48/ΕΚ του Συµβουλίου· την πρόταση θα διαδεχθεί το 2005 το πρόγραµµα
eContentplus.
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Οι ΤΠΕ συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των αυξανόµενων απαιτήσεων για καλύτερη
φροντίδα της υγείας (eHealth), για αποτελεσµατική εκπαίδευση και δια βίου µάθηση
(eLearning), για καλύτερη ποιότητα ζωής κατά τη γήρανση, για περισσότερη ασφάλεια και
ενσωµάτωση καθώς και για µεγαλύτερη συµµετοχή. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν την πιο
αποτελεσµατική παροχή δηµόσιων υπηρεσιών και νέου ψηφιακού περιεχοµένου, κατά τρόπο
πιο στοχευµένο, πιο εξειδικευµένο και πιο προσβάσιµο. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ΤΠΕ και η
χρήση επιγραµµής υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι χαµηλότερες και αργότερες απ’ ό,τι σε
άλλους κύριους ανταγωνιστές, ειδικά στους τοµείς παροχής υπηρεσιών. Από το 1995 έως το
2001, η επένδυση σε κεφαλαιουχικά αγαθά ΤΠ κυµαινόταν στο 1,6% του ΑΕΠ, δηλαδή ήταν
µικρότερη απ’ ότι στις ΗΠΑ25. Παρ’ ότι κυρίως αρµόδιες για τα προγράµµατα επενδύσεων
είναι οι επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές, και η Κοινότητα έχει ένα ρόλο να διαδραµατίσει.
Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο τηλεπικοινωνιών ζήτησε το ∆εκέµβριο του 2004 την
ανάπτυξη µιας εκτενούς πολιτικής για τις ΤΠΕ. Το αίτηµα αυτό διατυπώθηκε εκ νέου στη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το Μάρτιο του 2005, όπου ζητήθηκε από την Επιτροπή
η προετοιµασία µιας νέας πρωτοβουλίας για την κοινωνία της πληροφορίας.
Το ειδικό πρόγραµµα υποστήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ θα αποτελέσει ένα από τα µέσα
υποστήριξης δράσεων που καθορίζονται στη νέα πρωτοβουλία «i2010: Ευρωπαϊκή κοινωνία
της πληροφορίας», όπως δηµοσιεύθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την
αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβώνας το Φεβρουάριο του 200526. Θα ενθαρρύνει την
ευρύτερη υιοθέτηση των ΤΠΕ από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις και
στοχεύει στην ενίσχυση των δηµόσιων επενδύσεων σε ΤΠΕ. Το πρόγραµµα θα αξιοποιήσει
τις εµπειρίες από τα προγράµµατα eTen, eContent και MODINIS ενώ θα βελτιώνει τις
συνεργίες µεταξύ αυτών καθώς επίσης και την επίδρασή τους. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει
δράσεις για την ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφόρησης και για την
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφόρησης. Στοχεύει στην
ενθάρρυνση της καινοτοµίας µέσω µιας ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και της επένδυσης
σε αυτές για την ανάπτυξη µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, για
περισσότερο αποτελεσµατικές και αποδοτικές υπηρεσίες σε τοµείς δηµόσιου συµφέροντος
και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Θα αντιµετωπίσει επίσης τον κατακερµατισµό της
ευρωπαϊκής αγοράς ψηφιακού περιεχοµένου, υποστηρίζοντας την παραγωγή και τη διανοµή
επιγραµµής ευρωπαϊκού περιεχοµένου και προωθώντας τις πολιτιστικές και γλωσσικές
πολυµορφίες της Ευρώπης, και θα συνεχιστεί, από το 2008 και µετά, από το πρόγραµµα
eContent+ που θεσπίστηκε πρόσφατα από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Παρ’ ότι η περισσότερη οικονοµική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την καλύτερη
αξιοποίηση των ΤΠΕ προέρχεται από τον ιδιωτικό τοµέα και τα κράτη µέλη, η κοινοτική
υποστήριξη επιτρέπει, κυρίως, την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και συντονισµένων
δράσεων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων σε
όλη την Ένωση. ∆ιαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην προώθηση ενός πολυγλωσσικού
περιβάλλοντος όσον αφορά την πολιτιστική πολυµορφία. Η κοινοτική δράση είναι επίσης
σηµαντική για την εξασφάλιση της κατάλληλης διασύνδεσης µε άλλες πολιτικές της ΕΕ
συµπεριλαµβανοµένων των κανονιστικών πλαισίων για τις πρωτοβουλίες eCommunications
και Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα, όπως επίσης και µε την εσωτερική αγορά, την απασχόληση,
την εκπαίδευση και τη νεολαία, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την ασφάλεια και την πολιτική
εµπορίου.
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ΟΟΣΑ (2003): ΤΠΕ και οικονοµική µεγέθυνση.
COM (2005) 24, της 2.2.2005.
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Το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»
Το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» (2003-2006)27 θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί
στο πλαίσιο του CIP. Με βάση το άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης, το πρόγραµµα
«Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» έχει ως στόχο την υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης, όσον
αφορά την ενέργεια, και να συµβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της
περιβαλλοντικής προστασίας, της ασφάλειας του εφοδιασµού και της ανταγωνιστικότητας.
Σχεδόν το 94% των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου
οφείλονται στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι µεταφορές ευθύνονται για το 90% της
αύξησης σε CO2 των εκποµπών. Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
παίζουν σηµαντικό ρόλο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κιότο και για τη µείωση
της αυξανόµενης εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές ενέργειας, που θα φτάσουν το 2030
περίπου το 70%. Η Ένωση επιδιώκει το φιλόδοξο στόχο να ανέλθει το µερίδιο των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση σε 12% έως το 201028
και να µειωθεί περαιτέρω η τελική κατανάλωση ενέργειας. Οι στόχοι όµως αυτοί δεν θα
επιτευχθούν εάν δεν αναληφθεί σηµαντική επιπλέον δράση σε επίπεδο κρατών µελών και
Κοινότητας. Η Ένωση έθεσε για τον εαυτό της σαφείς ποσοτικούς στόχους για τη χρήση
ευφυούς ενέργειας έως το 2010. Στους στόχους αυτούς περιλαµβάνονται ο διπλασιασµός του
µεριδίου των αναεώσιµων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση της ΕΕ ώστε να φτάσει το
12%, η αύξηση σε 21% του µεριδίου ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και η αύξηση των βιοκαυσίµων σε 5,75% σε όλα τα πετρελαϊκά καύσιµα που
χρησιµοποιούνται στις µεταφορές. Πρέπει επίσης να επιτευχθούν µια σειρά περισσότερο
ποιοτικών στόχων, όπως η αύξηση των πωλήσεων προϊόντων και εφαρµογών µε καλύτερη
ενεργειακή επίδοση και η επέκταση της υψηλής απόδοσης συνδυασµένης παραγωγής. Έχουν
υποβληθεί δύο προτάσεις για να µειώσουν επιπλέον τα κράτη µέλη το ποσό ενέργειας για
τελική κατανάλωση κατά 1% ανά έτος και για µείωση των προϊόντων που καταναλώνουν
ενέργεια και για προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού.
Παράλληλα µε αυτά τα νοµοθετικά µέτρα, η Κοινότητα εφαρµόζει προγράµµατα για να
βοηθήσει στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια –
Ευρώπη» αποτελεί το µη τεχνολογικό πρόγραµµα στον τοµέα της ενέργειας, το οποίο
επικεντρώνεται στην εξάλειψη εµποδίων µη τεχνικής υφής, στη δηµιουργία ευκαιριών στην
αγορά και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης.
Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του διάδοχου προγράµµατος του «Ευφυής ενέργεια –
Ευρώπη», διαπιστώνεται ότι το τρέχον πρόγραµµα είναι οικονοµικά αποδοτικό και ότι το νέο
πρόγραµµα πρέπει να παρέχει συνέχεια.
Το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη», στο πλαίσιο του CIP, στοχεύει στην
επιτάχυνση των ενεργειών σχετικά µε τη συµφωνηµένη κοινοτική στρατηγική και τους
στόχους στον τοµέα της βιώσιµης ενέργειας, και κυρίως: να διευκολύνει την ανάπτυξη και
την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου για την ενέργεια· να αυξήσει το επίπεδο των
επενδύσεων σε νέες και βέλτιστων επιδόσεων τεχνολογίες και να αυξήσει τη χρήση και τη
ζήτηση ενεργειακά αποδοτικών, ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών καθώς και την ενεργειακή
διαφοροποίηση, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών, µέσω της αύξησης της
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Απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2003, ΕΕ L 176, της 15.7.2003, σ. 29.
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας της ΕΕ», COM (2004) 366 τελικό,
της 26.05.2004.
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ευαισθητοποίησης και των γνώσεων µεταξύ των κύριων παραγόντων στην ΕΕ. Το
πρόγραµµα θα συµβάλλει στη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην επιτυχή επίδειξη
καινοτόµων τεχνολογιών και την αποτελεσµατική τους εισαγωγή στην αγορά για την
επίτευξη µαζικής ανάπτυξης. Θα βοηθήσει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την
ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών για την εφαρµογή των υφιστάµενων διατάξεων, ιδίως
όσον αφορά τα νέα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα θα έχει επίσης ως στόχο τη βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, τη µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή
και την αύξηση της ποιότητας ζωής, προλαµβάνοντας τη σπατάλη φυσικών πόρων.
Το πρόγραµµα θα είναι δοµηµένο σε τρεις ειδικούς τοµείς: (i) ενεργειακή αποδοτικότητα και
ορθολογική χρήση ενέργειας, ιδίως στους τοµείς των κατασκευών και της βιοµηχανίας
(«SAVE»)· (ii) νέες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για την συγκεντρωτική και
αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης και ενσωµάτωσή τους στα
τοπικά συστήµατα περιβάλλοντος και ενέργειας («ALTENER»)· (iii) ενεργειακές πτυχές των
µεταφορών, διαφοροποίηση των καυσίµων, π.χ. µε την ανάπτυξη νέων ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, και ανανεώσιµα καύσιµα και ενεργειακή αποδοτικότητα στις µεταφορές
(«STEER»). Πόσο µάλλον, το πρόγραµµα θα παρέχει χρηµατοδότηση σε οριζόντιες
πρωτοβουλίες για την ενσωµάτωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας ή/ και για το συνδυασµό διαφόρων
µηχανισµών, εργαλείων και παραγόντων στο ίδιο σχέδιο δράσης.
Η διεθνής διάσταση του προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» («COOPENER») θα
συνεχιστεί στο πλαίσιο των νέων µηχανισµών εξωτερικής βοήθειας που πρότεινε η Επιτροπή
το Σεπτέµβριο του 200429.
Θα υποστηριχτούν δύο κύρια είδη σχεδίων: αφενός, σχέδια προώθησης και διάδοσης, τα
οποία θα προωθούν ευνοϊκές γενικές συνθήκες για βιώσιµες τεχνολογίες ενέργειας,
συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών δοµών, της γενικής ευαισθητοποίησης, της
οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας και της δικτύωσης όπως και της καλύτερης εφαρµογής
του κανονιστικού πλαισίου· αφετέρου, σχέδια αναπαραγωγής που θα αποβλέπουν
συστηµατικά στην ανάπτυξη νέων βιώσιµων τεχνολογιών ενέργειας.
Όσον αφορά την εφαρµογή και τη διαχείριση του προγράµµατος, η Επιτροπή εξετάζει την
επέκταση της εντολής του πρόσφατα δηµιουργηµένου «Εκτελεστικού οργανισµού για την
ευφυή ενέργεια», και την ανάθεση στον εν λόγω φορέα εκείνων των καθηκόντων της
διαχείρισης του προγράµµατος που δεν περιλαµβάνουν πολιτικές επιλογές.
3.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Παρ’ ότι τα συστατικά προγράµµατα του CIP θα εξυπηρετηθούν από τις δικές τους επιτροπές
διαχείρισης και θα καταρτίσουν τα δικά τους προγράµµατα εργασίας, το CIP θα παρέχει µια
29
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Ανακοίνωση σχετικά µε τα µέσα για τη χορήγηση εξωτερικής βοήθειας στο πλαίσιο των µελλοντικών
δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013, COM (2004) 626 τελικό· Πρόταση κανονισµου τoυ
Συµβουλίου για τη θέσπιση µέσου προενταξιακής βοήθειας (IPA) COM (2004) 627 τελικό· Πρόταση
κανονισµου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό γενικών διατάξεων
σχετικά µε τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης COM (2004) 628 τελικό·
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέσου
χρηµατοδότησης της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της οικονοµικής συνεργασίας, COM (2004)
629 τελικό.
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συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τους γενικούς στόχους. Οι µηχανισµοί εφαρµογής θα
εξυπηρετούν περισσότερα από ένα προγράµµατα, καθιστώντας τα έτσι πιο σαφή στους
χρήστες. Εποµένως, το CIP θα είναι απλούστερο από τις τρέχουσες ρυθµίσεις, στις οποίες
συνυπάρχουν πολλά συστήµατα και µηχανισµοί χρηµατοδότησης.
Για παράδειγµα:
–

Οι κοινοτικοί µηχανισµοί χρηµατοδότησης θα υποστηρίξουν τις ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς τοµείς καθώς και αυτές που επενδύουν σε
ΤΠΕ, καινοτοµία και τεχνολογίες περιβάλλοντος.

–

Οι υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και καινοτοµίας θα διαδραµατίσουν ένα
σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πληροφορίες που
αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε
αυτή, στην παροχή πληροφοριών ανάδρασης από τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη
πολιτικής και την αξιολόγηση αντικτύπου και στην παροχή υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις για διασυνοριακή συνεργασία. Θα συµβάλλουν όµως και στη διάδοση
πληροφοριών και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για πολιτικές σχετικά µε την
καινοτοµία, τη νοµοθεσία και προγράµµατα υποστήριξης, όπως επίσης και στην
προώθηση της αξιοποίησης των αποτελεσµάτων από ερευνητικά προγράµµατα και
στην παροχή υπηρεσιών µεσιτείας για τη µεταφορά τεχνολογίας και γνώσης και στη
δηµιουργία συµπράξεων µεταξύ παραγόντων καινοτοµίας30.

–

Η δικτύωση µεταξύ των συµµετεχόντων θα είναι κοµβικής σηµασίας για το
πρόγραµµα. Θα διευκολύνει τη ροή γνώσεων και ιδεών, κάτι που αποτελεί
σηµαντική προϋπόθεση για την καινοτοµία.

Ορισµένες εργασίες που αφορούν τα ειδικά προγράµµατα σχεδιάζονται έτσι ώστε η
διαχείρισή τους να γίνεται έµµεσα από την Επιτροπή, µε τη χρήση νέων ή/ και µε την
προσαρµογή υφιστάµενων εκτελεστικών οργανισµών. Αυτό ισχύει ιδίως για σχέδια στον
τοµέα της ενέργειας, των οποίων η διαχείριση και η υλοποίηση θα γίνεται από τον
«Εκτελεστικό οργανισµό για την ευφυή ενέργεια». Η διαχείριση των κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µηχανισµών για τις ΜΜΕ θα γίνεται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων. Στη συνεργασία µε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς θα
συµπεριλαµβάνονται διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).
4.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Το CIP, τα διαρθρωτικά ταµεία και η αγροτική ανάπτυξη
Η περιφερειακή διάσταση είναι σηµαντική για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας. Η νέα πολιτική συνοχής που πρότεινε η Επιτροπή
αντιµετωπίζει χρόνιες περιφερειακές διαφορές στους τοµείς αυτούς, καθιστώντας την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία σαφή και κοµβική βάση για την παρέµβαση των
διαρθρωτικών ταµείων στους στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και
απασχόληση». Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές
στρατηγικής για τη σύγκλιση, στις οποίες θα περιγράφεται πώς πρέπει να συνεκτιµούνται από
30
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Συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών καινοτοµίας του CORDIS.
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τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση των
διαρθρωτικών ταµείων προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ – συµπεριλαµβανοµένης της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα αποτελέσουν µια
ευκαιρία για την ενθάρρυνση των αρχών διαχείρισης να επιδιώξουν επενδύσεις που είναι
συµπληρωµατικές προς την πολιτική της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, οι
παρεµβάσεις πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση των αναγκών των ΜΜΕ, σε
αποτελεσµατικές πολιτικές για την ώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας,
στην καινοτοµία και τη χρήση ΤΠΕ, σε επενδύσεις σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, στη
χρήση ενέργειας, σε ορθές πρακτικές σχετικά µε χρεωστικούς τίτλους και τίτλους
συµµετοχής στο κεφάλαιο, όπως επίσης και στη µεταφορά τεχνολογίας.
Παρόµοιες σκέψεις ισχύουν και για πολλές παρεµβάσεις της νέας πολιτικής για την αγροτική
ανάπτυξη. Βάσει των κύριων στόχων της – βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
αγροτροφικής αλυσίδας, βιώσιµη διαχείριση της γης, οικονοµική διαφοροποίηση και τοπική
ανάπτυξη – συµβάλλει σε αγροτικές περιοχές σε όλη την ΕΕ για την επίτευξη βιώσιµης
ανάπτυξης, µεγέθυνσης και απασχόλησης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην καινοτοµία. Οι
περισσότερες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές είναι ΜΜΕ µε υψηλό ποσοστό µικροεπιχειρήσεων και µικρών επιχειρήσεων, για τις οποίες η πρόσβαση στην καινοτοµία είναι
ζωτικής σηµασίας.
Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για το στόχο «σύγκλιση» των διαρθρωτικών ταµείων
ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν σε ανταλλαγές που διοργανώνονται στο πλαίσιο του CIP,
έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάστασή τους κατά τον εντοπισµό ορθών
πρακτικών προσαρµοσµένων στις ανάγκες τους.
Όταν το CIP εντοπίζει και προωθεί ορθές πρακτικές και αριστεία στους εν λόγω τοµείς, τα
ταµεία συνοχής καθώς και το ταµείο αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να χρησιµοποιούνται από
τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές ως ο κύριος µηχανισµός για τη σύγκλιση των
περιφερειών που υπολείπονται µε αυτά τα επίπεδα αριστείας και για την ώθηση της
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, µειώνοντας έτσι τις διαφορές. Θα
αναπτυχθούν προτάσεις από περιφερειακούς φορείς για περιφερειακή χρηµατοδότηση, ώστε
να καλυφθούν οι δικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες (όπως απαιτούν οι ενισχυµένες αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας). Εποµένως, πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε να µη
θιγεί η αρχή της συνοχής ή να µην υπάρξει αντίφαση µε την αρχή «από τη βάση προς τα
επάνω» που διέπει τα διαρθρωτικά ταµεία. Ωστόσο, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες πρέπει
να ενθαρρυνθούν ενεργά από το CIP ώστε να εξασφαλίζουν ότι µέτρα που υποστηρίζονται
από το ΕΤΠΑ και το ΕΤΑΑ ακολουθούν παραδείγµατα ορθής πρακτικής στον τοµέα, όπως
αναπτύχθηκαν και εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των δράσεων CIP, ιδίως µέσω δραστηριοτήτων
δικτύωσης.
Το CIP και το 7ο ΠΠ ΕΤΑ
Η ανταγωνιστικότητα και η καινοτοµία στην Ευρώπη θα υποστηριχθεί τόσο από το 7ο
πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (7ο ΠΠ-ΕΤΑ), όσο και
από το CIP. Τα προγράµµατα αυτά θα είναι συµπληρωµατικά µεταξύ τους και θα
αλληνοενισχύονται όσον αφορά την υποστήριξή τους για την επίτευξη των στόχων της
Λισσαβώνας.
Το CIP θα ασχοληθεί τόσο µε τεχνολογικές όσο και µε µη τεχνολογικές πτυχές της
καινοτοµίας. Όσον αφορά την τεχνολογική καινοτοµία, θα επικεντρωθεί στα αποτελέσµατα
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της διαδικασίας έρευνας και καινοτοµίας. Συγκεκριµένα, θα προωθήσει υπηρεσίες
υποστήριξης της καινοτοµίας για τη µεταφορά και την αξιοποίηση τεχνολογίας, σχέδια για
την εφαρµογή και την υιοθέτηση από την αγορά υφιστάµενων νέων τεχνολογιών σε τοµείς
όπως οι ΤΠΕ, η ενέργεια και η προστασία του περιβάλλοντος31, όπως επίσης και την
ανάπτυξη και το συντονισµό εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων και πολιτικών που
αφορούν την καινοτοµία. Θα βελτιώσει επίσης τη διαθεσιµότητα και την πρόσβαση
καινοτόµων ΜΜΕ σε εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων των
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και καινοτοµίας, και θα προωθήσει τη συµµετοχή
των ΜΜΕ στο 7ο ΠΠ-ΕΤΑ.
Από την πλευρά του, το 7ο ΠΠ-ΕΤΑ θα συνεχίσει και θα ενισχύσει την υποστήριξη της
διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, ιδίως
µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων οργανισµών έρευνας, συγκεκριµένων συστηµάτων ΕΤΑ
υπέρ των ΜΜΕ και της κινητικότητας ερευνητών µεταξύ εταιρειών και ακαδηµαϊκών
ιδρυµάτων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα επικεντρωθεί περισσότερο στις ανάγκες της βιοµηχανίας
για τεχνολογική καινοτοµία και θα εισαγάγει νέες δράσεις, µε τη µορφή κοινών τεχνολογικών
πρωτοβουλιών σε καίριους τοµείς βιοµηχανικού ενδιαφέροντος. Θα προωθήσει επίσης τη
διάδοση και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων στο πλαίσιο σχεδίων και σε
συγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς, όπως επίσης και το συντονισµό εθνικών προγραµµάτων
και πολιτικών για την έρευνα. Η υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας ανάµεσα σε
περιφερειακές ενέργειες µε αντικείµενο την έρευνα θα συµπληρώσει παρόµοιες
δραστηριότητες του CIP που εστιάζονται σε περιφερειακές δράσεις και πολιτικές για την
καινοτοµία.
Το CIP και η διά βίου µάθηση
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν σηµαντικό ρόλο για να µπορεί το ανθρώπινο
κεφάλαιο της Ευρώπης να διαθέτει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την
καινοτοµία. Το εργατικό δυναµικό που διαθέτει υψηλό επίπεδο ειδίκευσης ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ταχέως µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της επιχείρησης και µπορεί ευκολότερα να
µετακινηθεί προς νέες θέσεις εργασίας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση συµβάλλει στη
διάδοση της γνώσης και στη διαδικασία µε την οποία οι οργανισµοί µαθαίνουν από τις
εµπειρίες τους και βελτιώνουν τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η Ευρώπη
χρειάζεται περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, ενώ η θέσπιση του «Ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια
βίου µάθησης»32 θα συµβάλλει στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας, στην υποστήριξη
της συνεχούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο να µπορέσουν οι
οργανισµοί να καταστούν «οργανισµοί µάθησης».
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) θα υποστηρίξει επίσης, ως προτεραιότητα,
συστήµατα διά βίου µάθησης, στο πλαίσιο της προτεραιότητάς του να αυξήσει την
προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, ιδίως µε την προώθηση
αυξηµένων επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους από επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, και
εργαζοµένους.

31

32

EL

Ένα συγκεκριµένο σχετικό παράδειγµα αποτελεί το σχέδιο Gallileo, στο πλαίσιο του οποίου
καινοτόµες ΜΜΕ είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εφαρµογές που προσφέρονταν από το
δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού θέσεως Gallileo για σκοπούς διοικητικής µέριµνας, µεταφορών, και
ασφάλειας.
COM (2004) 474 τελικό.
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Το CIP, το ΕΚΤ και το πρόγραµµα δια βίου µάθησης, ιδίως οι δράσεις στο πλαίσιο του
προγράµµατος Leonardo da Vinci αλληλοϋποστηρίζονται.
Οι ενέργειες για την υποστήριξη της ψηφιακής µόρφωσης θα συνεκτιµήσουν την πολιτική
εργασία σχετικά µε βασικές ικανότητες, που εκτελείται στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης και
κατάρτισης 2010», όπως επίσης και την υποστήριξη που παρέχεται για τη ψηφιακή µόρφωση
στο πλαίσιο του προγράµµατος για τη δια βίου µάθηση.
Το CIP και διευρωπαϊκά δίκτυα
Για την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική και οικονοµική συνοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει ζωτική σηµασία η ολοκλήρωση και η λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων
µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Η πρόσβαση σε δίκτυα αποτελεί έναν πολύ
σηµαντικό παράγοντα για να επιτύχουν οι ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 154 της Συνθήκης. Το CIP και η πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα
αλληλοενισχύονται, συµβάλλοντας στην επίτευξη ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις:
για παράδειγµα, το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη» θα υποστηρίξει πιο
ορθολογικές, αποδοτικές και βιώσιµες πρακτικές στη χρήση ενέργειας, µε τον εντοπισµό και
την εξάλειψη διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων εµποδίων µη τεχνολογικού χαρακτήρα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το CIP θα διευκολύνει τη διασύνδεση µε το διευρωπαϊκό δίκτυο
ενέργειας όπως επίσης και την πρόσβαση σε αυτό.
5.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Η πρόταση της Επιτροπής για το CIP αποτέλεσε αντικείµενο αξιολόγησης αντικτύπου και
δηµόσιας διαβούλευσης. Οι απόψεις των ενδιαφεροµένων σχετικά µε το προτεινόµενο CIP
συλλέχθηκαν από το ∆εκέµβριο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2005, βάσει ενός εγγράφου
διαβούλευσης. Το έγγραφο αυτό επικεντρωνόταν στα οφέλη και στην προστιθέµενη αξία που
προκύπτουν από το συγκερασµό διαφόρων στοιχείων σε ένα ενιαίο πρόγραµµα, καθώς επίσης
και στον τρόπο µε τον οποίο το πρόγραµµα θα συνδέεται µε άλλα κοινοτικά µέτρα για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Για ορισµένα ειδικά στοιχεία του CIP έγιναν
χωριστές διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους.
Η ιδέα δηµιουργίας ενός πλαισίου δράσεων για την ώθηση της ανταγωνιστικότητας και της
καινοτοµίας είχε γενικά θετική αποδοχή, αν και ορισµένοι εξέφρασαν την ανησυχία
ενδεχόµενης αποδυνάµωσης της ταυτότητας, της προβολής και της πολιτικής εστίασης
επιµέρους προγραµµάτων. Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος έτυχαν επίσης της γενικής
αποδοχής, ιδιαίτερα η υποστήριξή του προς την καινοτοµία. Οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι
υπάρχει σαφής ανάγκη για παρέµβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τοµείς αυτούς, µε
επιφύλαξη της πρωταρχικής αρµοδιότητας των κρατών µελών. Η πλειοψηφία των
ενδιαφεροµένων έκρινε το προτεινόµενο πρόγραµµα πλαίσιο ως µια ευκαιρία για να
καταστούν τα συστατικά προγράµµατα του CIP περισσότερο φιλικά στο χρήστη και πιο
εύκολα προσβάσιµα από τις ΜΜΕ.
Από τη διαδικασία διαβούλευσης προέκυψαν πολλές χρήσιµες παρατηρήσεις και προτάσεις;
αυτές ωστόσο αφορούσαν περισσότερο τον προγραµµατισµό και τις φάσεις υλοποίησης παρά
τη νοµική πράξη, θα ληφθούν δε υπόψη στην κατάλληλη χρονική στιγµή.
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6.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σύµφωνα µε τις νοµικές του βάσεις, το πρόγραµµα θα αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που
έχουν αντιµετωπιστεί κατά τρόπο αναλογικό και σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας33. Όλοι οι τοµείς που καλύπτονται από το CIP υπάγονται στην κοινή
αρµοδιότητα των κρατών µελών και της Κοινότητας34. Το CIP θα παρεµβαίνει µόνο όταν θα
υπάρχει προφανής ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για την αξιοποίηση των κοινοτικών
µηχανισµών, µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης σε εθνικό επίπεδο και πλαίσιο και την
επίτευξη κοινοτικών στόχων. Οι επιτροπές διαχείρισης που δηµιουργούνται για επιµέρους
στοιχεία του προγράµµατος θα εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από
αυτό είναι σύµφωνες µε τις προτεραιότητες των κρατών µελών. Η αναλογικότητα θα
εξασφαλίζεται βασικά µε τη στόχευση της παρέµβασης σε αδυναµίες της αγοράς.
Οι µηχανισµοί του προγράµµατος είναι επίσης σύµφωνοι µε τις αρχές της επικουρικότητας και
της αναλογικότητας:
–

Οι κοινοτικοί χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί για τις ΜΜΕ θα προσφέρουν πρόσθετη
υποστήριξη στους εθνικούς µηχανισµούς, µε την υποστήριξη της διαβάθµισης ΑΑΑ
του ΕΤΕ. Η αναλογικότητα αυτών των µηχανισµών εξασφαλίζεται µε την παροχή
υποστήριξης µέσω ενδιάµεσων από το χώρο της αγοράς. Θα αντιµετωπίζουν
προβλήµατα που εξακολουθούν να σηµειώνονται παρά την ολοκλήρωση της αγοράς
για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αναγνωρισµένων και χρόνιων
αδυναµιών της αγοράς, και θα συµπληρώνουν άλλες (µε ίδιους πόρους) παρεµβάσεις
του ΕΤΕ όπως και δραστηριότητες άλλων διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.
Η ευρωπαϊκή διάσταση θα εξασφαλίσει τη διάδοση ορθής πρακτικής στην παροχή
αυτών των µηχανισµών και θα ενθαρρύνει συντονισµένες ενέργειες. Σε πολλά κράτη
µέλη, αυτό είναι ελλιπές και η πρόσβαση σε κατάλληλη χρηµατοδότηση παραµένει
εµπόδιο στην επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την ανάπτυξη της κοινωνίας της
πληροφορίας και την ανάπτυξη και την εφαρµογή περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

–

Η κοινοτική συνδροµή για τις υπηρεσίες υποστήριξης των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων και της καινοτοµίας θα βοηθήσουν οργανισµούς εταίρους που
δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη να προσφέρουν στις ΜΜΕ πρόσθετες
υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και καινοτοµίας και να επιδιώξουν την
επιχειρηµατική συνεργασία σε όλη την ΕΕ. Με µια κοινή δοµή, τα επιµέρους κέντρα
θα είναι σε θέση να προσφέρουν αποκεντρωµένες υπηρεσίες πληροφόρησης και
παροχής συµβουλών. Η αναλογικότητα εξασφαλίζεται µέσω της συνεργασίας µε
οργανισµούς εταίρους που είναι ενσωµατωµένοι στην οικονοµική ζωή της
περιφέρειάς τους.

–

∆ράσεις για την ανάπτυξη πολιτικής, όπως οι ανταλλαγές εµπειριών, η συγκριτική
αξιολόγηση και ο συντονισµός εθνικών πολιτικών, θα στηρίξουν τις αρχές στη
βελτίωση των πολιτικών τους προσεγγίσεων για την επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών
για την επιχειρηµατικότητα, την ανάπτυξη των ΜΜΕ, την καινοτοµία, την
περιβαλλοντική καινοτοµία και την ανάπτυξη και υιοθέτηση ΤΠΕ. Οι ανταλλαγές
αυτές αποτελούν µέρος της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και χρησιµοποιούνται ως

33

Άρθρο 5 της Συνθήκης και Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και
της αναλογικότητας, προσαρτηµένο στη συνθήκη του Άµστερνταµ.
Νοµική βάση του CIP αποτελούν τα άρθρα 156, 157 παράγραφος 3 και 175 παράγραφος 1 της
Συνθήκης.

34
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εργαλείο για να βοηθηθούν οι εθνικές αρχές στη βελτίωση των πολιτικών τους
απαντήσεων. Μπορούν να υλοποιηθούν µέσω ενεργειών αδελφοποίησης, των
οποίων η κοινοτική προστιθέµενη αξία απορρέει από το διασυνοριακό τους
χαρακτήρα.
–

Η κύρια υποστήριξη σχεδίων για επιχειρηµατική καινοτοµία στην Ευρώπη
προέρχεται από εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα και συστήµατα. Ωστόσο, τα
προγράµµατα είναι ακόµη κατακερµατισµένα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
και συχνά δεν µπορούν να αξιοποιήσουν το δηµιουργικό δυναµικό που είναι
διαθέσιµο σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το πρόβληµα αυτό θα αντιµετωπιστεί µε την
παροχή υποστήριξης για το συγκερασµό εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων
που αφορούν την επιχειρηµατική καινοτοµία, ιδίως µέσω της ανταλλαγής και της
προώθησης ορθής πρακτικής.

–

Σχέδια µε κατανοµή του κόστους, όπως σχέδια εφαρµογής, δοκιµαστικά σχέδια και
σχέδια εµπορικής εκµετάλλευσης, θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση της καινοτοµίας,
της δικτύωσης µεταξύ των ενδιαφεροµένων και στη µεταφορά και την εφαρµογή
στην αγορά νέων τεχνολογιών, συχνά σε διασυνοριακή βάση. Η οικονοµική
υποστήριξη που διατίθεται στα σχέδια αυτά θα καθορίζεται µε βάση την κοινοτική
προστιθέµενη αξία των δράσεων, σύµφωνα µε τους στόχους και το πρόγραµµα
εργασίας του σχετικού προγράµµατος.

7.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το «νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο» που υποβάλλεται µε την παρούσα απόφαση
περιγράφει τις ενδεικτικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. Είναι σύµφωνη µε τον οικονοµικό
προγραµµατισµό για την περίοδο 2013, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή35.

35
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2005/0050 (COD)
Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία
(2007-2013)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 156, το άρθρο
157 παράγραφος 3 και το άρθρο 175,
την πρόταση της Επιτροπής36,
τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής37,
τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών38,
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης39,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, το Μάρτιο του 2000, έθεσε το στόχο να
καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία µε βάση τη
γνώση στον κόσµο. Τόνισε τη σπουδαιότητα της δηµιουργίας ευνοϊκού κλίµατος για
τις µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εκτίµησε ως ιδιαίτερα
σηµαντική τη διάδοση των ορθών πρακτικών και την εξασφάλιση µεγαλύτερης
σύγκλισης µεταξύ των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ,
τον Ιούνιο του 2001, καθόρισε την κοινοτική στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οικονοµική µεγέθυνση, η κοινωνική ενσωµάτωση και η
προστασία του περιβάλλοντος συµβαδίζουν. Σηµαντικό ρόλο για τη βιώσιµη
ανάπτυξη διαδραµατίζουν τα µοντέλα παραγωγής των επιχειρήσεων.

(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»).

36

ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
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(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»40, 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.

(4)

Το πρόγραµµα πλαίσιο πρέπει να συνδυάζει τα ειδικά κοινοτικά µέτρα που αφορούν
τους τοµείς της επιχειριµατικότητας, των ΜΜΕ, της βιοµηχανικής
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας, των τεχνολογιών πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ), των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της ευφυούς ενέργειας, οι
οποίοι έως σήµερα ρυθµίζονται από την απόφαση 96/413/ΕΚ του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 1996, για την εφαρµογή προγράµµατος κοινοτικών δράσεων υπέρ της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας41, την απόφαση 2000/819/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα για τις
επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
(2001-2005)42, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσον για
το περιβάλλον (LIFE)43, την απόφαση 2256/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε την έγκριση πολυετούς
προγράµµατος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope
2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και
των πληροφοριών44, την απόφαση 2001/48/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου
2000, σχετικά µε τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος για την ενίσχυση
της ανάπτυξης και της χρήσης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου στα
παγκόσµια δίκτυα και για την προώθηση της γλωσσικής πολυµορφίας στην κοινωνία
της πληροφορίας45, την απόφαση 1336/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά µε σύνολο προσανατολισµών για τα
και
την
διευρωπαϊκά
δίκτυα
στον
τοµέα
των
τηλεπικοινωνιών46
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απόφαση 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσης στο πεδίο της
ενέργειας: "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" (2003-2006) για την υποστήριξη της
βιώσιµης ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας47.
(5)

Το πρόγραµµα πλαίσιο θεσπίζει ένα σύνολο κοινών στόχων, το συνολικό ποσό που
διατίθεται για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα διάφορα είδη των µέτρων
εφαρµογής και τις ρυθµίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, καθώς και
για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων.

(6)

Το πρόγραµµα πλαίσιο δεν πρέπει να περιλαµβάνει δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 166 της
Συνθήκης και πρέπει να είναι συµπληρωµατικό προς το κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο
για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που θεσπίστηκε µε την απόφαση […]
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …48.

(7)

Η επίτευξη των κοινών στόχων του προγράµµατος πλαισίου πρέπει να επιδιωχθεί
µέσω ειδικών προγραµµάτων µε τους τίτλους «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία»,
«Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» και «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη».

(8)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει χρηµατοδοτικό πλαίσιο για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, που θα αποτελέσει κύριο σηµείο αναφοράς για την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή, κατά την έννοια του σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της
6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του
προϋπολογισµού49.

(9)

Για κάθε ειδικό πρόγραµµα πρέπει να διατεθεί ειδικός
προϋπολογισµός.

(10)

Για να εξασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση περιορίζεται στην αντιµετώπιση των
προβληµάτων κακής λειτουργίας της αγοράς και µε σκοπό να αποφευχθούν τυχόν
στρεβλώσεις της αγοράς, η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα πλαίσιο πρέπει να
συµφωνεί µε τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και µε τα
συνοδευτικά µέσα και τον ισχύοντα ορισµό της Κοινότητας για τις ΜΜΕ.

(11)

Η συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) και τα πρόσθετα
πρωτόκολλα των συµφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη συµµετοχή των αντίστοιχων
χωρών στα κοινοτικά προγράµµατα. Η συµµετοχή άλλων χωρών πρέπει να είναι
δυνατή, όταν το επιτρέπουν οι σχετικές συµφωνίες και διαδικασίες.

(12)

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

(13)

Κατάλληλα µέτρα πρέπει επίσης να ληφθούν για να αποφευχθούν παρατυπίες και
περιπτώσεις απάτης και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να επιστραφούν
κεφάλαια που χάθηκαν, πληρώθηκαν εσφαλµένα ή δεν χρησιµοποιήθηκαν σωστά
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σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων50, τον κανονισµό αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης
Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως
η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες51 και τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις
έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF)52.
(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».

(15)

Η Κοινότητα µπορεί να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο και να συντονίσει τις
προσπάθειες των κρατών µελών. Μπορεί να συµβάλει στις επιτυχίες τους και να τις
συµπληρώσει, ιδίως µε την προώθηση της ανταλλαγής εθνικών και περιφερειακών
εµπειριών και πρακτικών, µε τον καθορισµό και τη διάδοση ορθών πρακτικών, καθώς
και συµβάλλοντας στην πανευρωπαϊκή προσφορά παροχής υπηρεσιών για την
υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτοµίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.

(16)

Η Επιτροπή µε την ανακοίνωσή της προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο «Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης: πρόγραµµα
δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση»53 ζητά τη
δηµιουργία κοινοτικών προγραµµάτων για την υποστήριξη και την υιοθέτηση
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την κινητοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων για τον
επιµερισµό των κινδύνων που συνεπάγονται οι επενδύσεις στις περιβαλλοντικές
τεχνολογίες.

(17)

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

(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 η
κοινωνία µε βάση τη γνώση, η καινοτοµία, η ανάπτυξη, η απασχόληση και η
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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.

EL

(19)

Οι επικείµενες αλλαγές στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και τα νέα λογιστικά
πρότυπα κάνουν τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς περισσότερο διστακτικούς
όσον αφορά την ανάληψη του κινδύνου, οδηγούν σε µια νοοτροπία βαθµολόγησης και
είναι πιθανόν να περιορίσουν την παροχή πιστώσεων προς τις ΜΜΕ, τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια του µεταβατικού σταδίου. Το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και
καινοτοµία» πρέπει εποµένως να ανταποκριθεί στις µεταβαλλόµενες χρηµατοδοτικές
ανάγκες των ΜΜΕ, στις οποίες περιλαµβάνονται η ανάγκη για εκ του σύνεγγυς
χρηµατοδότηση και η προσαρµογή τους στο νέο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον
αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της αγοράς.

(20)

Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και την καινοτοµία διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις πληροφορίες που
αφορούν τη λειτουργία και τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά αγαθών
και υπηρεσιών, καθώς και στη διακρατική µεταφορά της καινοτοµίας, της γνώσης και
της τεχνολογίας. Πολύ σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος τους στη διευκόλυνση της
πρόσβασης των ΜΜΕ στις πληροφορίες σχετικά µε την κοινοτική νοµοθεσία που τους
αφορά και σχετικά µε τη µελλοντική νοµοθεσία ώστε να µπορούν να προετοιµάζονται
και να προσαρµόζονται µε αποτελεσµατικό από άποψη κόστους τρόπο. Οι εξωτερικές
αξιολογήσεις τονίζουν ότι ο οριζόντιος ρόλος στην παράδοση ευρωπαϊκών υπηρεσιών
στήριξης των επιχειρήσεων πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό αφορά τη διάδοση των
πληροφοριών σχετικά µε τα κοινοτικά προγράµµατα και την προώθηση της
συµµετοχής των ΜΜΕ στα προγράµµατα αυτά, ιδίως δε τη συµµετοχή των ΜΜΕ στο
κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την
επίδειξη. Οι αξιολογήσεις τονίζουν επίσης τη σπουδαιότητα της διευκόλυνσης της
αλληλεπίδρασης µεταξύ Επιτροπής και ΜΜΕ.

(21)

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

(22)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 20ής και 21ης Μαρτίου 2003 έδωσε προτεραιότητα
στην καινοτοµία και στην επιχειρηµατικότητα και τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να
κάνει περισσότερα για να µετατρέψει τις ιδέες σε πραγµατική προστιθέµενη αξία.
Ζήτησε επίσης να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες

21

EL

συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να µπορέσουν να αναπτύξουν καινοτοµίες. Το
γραµµικό µοντέλο της καινοτοµίας, σύµφωνα µε το οποίο η έρευνα οδηγεί απευθείας
στην καινοτοµία, έχει αποδειχθεί ανεπαρκές όσον αφορά την ερµηνεία της
καινοτόµου επίδοσης και τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών για την καινοτοµία.
Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας της
καινοτοµίας, η χρηµατοδότηση για την τόνωση των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων που αφορούν την καινοτοµία και για την προετοιµασία της ανάληψης
της καινοτοµίας από την αγορά, καθώς και για την προώθηση της διαχείρισης και της
νοοτροπίας της καινοτοµίας, πρέπει να υπαχθεί στο πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα
και καινοτοµία». Τα µέσα αυτά πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η καινοτοµία θα
λειτουργήσει υπέρ της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και ότι υλοποιείται σε
πρακτικές εφαρµογές σε επίπεδο επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 25ης
και 26ης Μαρτίου 2004 πρόσθεσε επίσης ότι οι καθαρές τεχνολογίες είναι ζωτικής
σηµασίας για την πλήρη αξιοποίηση των συνεργιών επιχειρήσεων και περιβάλλοντος.
Η προώθηση της οικοκαινοτοµίας, στην οποία περιλαµβάνονται οι καθαρές
τεχνολογίες, µπορεί να συµβάλει στην πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού τους.

EL

(23)

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

(24)

Τα εµπόδια αυτά που αντιµετωπίζει η διείσδυση των καινοτόµων τεχνολογιών στην
αγορά συνδέονται ιδιαίτερα µε τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Οι τιµές της αγοράς
πολύ συχνά δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το περιβαλλοντικό κόστος των προϊόντων
και των υπηρεσιών. Το µέρος του κόστους που δεν αντικατοπτρίζεται στις τιµές της
αγοράς βαρύνει την κοινωνία συνολικά, και όχι εκείνους που δηµιουργούν τη
ρύπανση. Αυτή η αδυναµία της αγοράς, σε συνδυασµό µε το ενδιαφέρον της
Κοινότητας για τη διατήρηση των πόρων, την πρόληψη της ρύπανσης και την
προστασία του περιβάλλοντος κατά τον αποτελεσµατικότερο από άποψη κόστους
τρόπο, δικαιολογεί την ενίσχυση της υποστήριξης της οικοκαινοτοµίας.

(25)

Τα µέτρα της Κοινότητας όσον αφορά την καινοτοµία αποσκοπούν στην υποστήριξη
της ανάπτυξης µιας πολιτικής για την καινοτοµία στα κράτη µέλη και στις περιφέρειές
τους και στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις
συνεργίες µεταξύ των πολιτικών και των δραστηριοτήτων στήριξης της καινοτοµίας
σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κοινότητα είναι σε θέση να
διευκολύνει τις διακρατικές ανταλλαγές, την αµοιβαία µάθηση και δικτύωση και
µπορεί να κατευθύνει τη συνεργασία όσον αφορά την πολιτική για την καινοτοµία. Η
δικτύωση των ενδιαφεροµένων µερών είναι το κλειδί για την απρόσκοπτη ροή των
γνώσεων και των ιδεών που απαιτούνται για την καινοτοµία.
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(26)

Το ψήφισµα που επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια του Συµβουλίου «Τηλεπικοινωνιών»
της 9ης ∆εκεµβρίου 2004 προσφέρει τη βάση για την πρόταση µιας νέας
πρωτοβουλίας για την κοινωνία της πληροφορίας µε σκοπό την ενίσχυση της
συµβολής της στην επίδοση της Ευρώπης. Στην ανακοίνωσή της για ένα νέο ξεκίνηµα
της στρατηγικής της Λισσαβώνας η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι
προσπάθειες στην «επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης οικονοµικής µεγέθυνσης και στη
δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης». Τονίζει ότι η χρήση
των ΤΠΕ τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα αποτελεί στοιχείοκλειδί για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών επιδόσεων στην καινοτοµία και στην
ανταγωνιστικότητα. Για το σκοπό αυτό πρέπει εποµένως να θεσπιστεί ένα ειδικό
πρόγραµµα µε τίτλο «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ».

(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 πολιτικές, για
παράδειγµα, στους τοµείς της δηµόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, του
περιβάλλοντος, των µεταφορών, της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και του
ανταγωνισµού.

(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.

(29)

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος eTEN (διευρωπαϊκό δίκτυο
τηλεπικοινωνιών) συνιστά να στηριχθεί η κοινοτική παρέµβαση στα σχέδια που
υποστηρίζουν τις διευρωπαϊκές υπηρεσίες στους τοµείς κοινής ωφέλειας σε µια
προσέγγιση µε βάση τη ζήτηση.

(30)

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση54 και την
ηλεκτρονική υγεία55 καθώς και τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου ζητούν να
καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες στους τοµείς της καινοτοµίας, της
ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της διαλειτουργικότητας και προσδιορίζουν την
ανάγκη για περισσότερες συνεργίες µεταξύ των σχετικών προγραµµάτων της ΕΕ.

(31)

Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που δηµιουργεί το ψηφιακό περιεχόµενο στην
κοινωνία της πληροφορίας έχει οριστεί ένα νοµοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για την
οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης
Νοεµβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα56, την
οδηγία 2001/29/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού
και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας57 και την οδηγία
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96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων58.
(32)

Οι διαφορετικές πρακτικές που εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη εξακολουθούν να
δηµιουργούν τεχνικά εµπόδια που εµποδίζουν την ευρεία πρόσβαση και την
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα στην Κοινότητα.

(33)

Στις κοινοτικές ενέργειες σχετικά µε το ψηφιακό περιεχόµενο πρέπει να ληφθεί υπόψη
η πολυγλωσσική και πολυπολιτιστική ιδιαιτερότητα της Κοινότητας.

(34)

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

(35)

Στην Πράσινη Βίβλο µε τον τίτλο «Προς µία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασµού»59 αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται όλο
και περισσότερο από εξωτερικές πηγές ενέργειας και ότι η εξάρτησή της αυτή µπορεί
να φτάσει έως το 70 % µετά από 20-30 χρόνια. Για το λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη
εξισορρόπησης της πολιτικής της προσφοράς µέσω δράσεων που να είναι σαφώς υπέρ
µιας πολιτικής για τη ζήτηση και ζητείται η καλύτερη διαχείριση και η περισσότερο
φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση, ιδίως στους τοµείς των µεταφορών και των
κτιρίων. Ζητείται επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη νέων και
ανανεώσιµων πηγών από την πλευρά της προσφοράς ενέργειας ώστε να
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της ανόδου της θερµοκρασίας του πλανήτη και να
επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος είχε ήδη τεθεί σε παλαιότερα σχέδια δράσης και
ψηφίσµατα, να ανέλθει στο 12% το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές σε ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση έως το 2010.

(36)

Η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης
Σεπτεµβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας60 ζητά από τα κράτη
µέλη να καθορίσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους οι οποίοι να συνάδουν µε το
συνολικό ενδεικτικό στόχο του 12% της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης
ενέργειας έως το 2010 και ιδίως µε το ενδεικτικό ποσοστό του 21% της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας επί της συνολικής
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα έως το 2010. Η Επιτροπή στην
ανακοίνωσή της µε τον τίτλο «Το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας της ΕΕ»61,
προειδοποιεί ότι ο στόχος της Κοινότητας να επιτύχει έως το 2010 το 12 % της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στο εσωτερικό της να προέρχεται από
ανανεώσιµες πηγές δεν θα επιτευχθεί εάν δεν ληφθούν σηµαντικά επιπλέον µέτρα.

(37)

Η οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων62 ζητά από τα κράτη µέλη
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να εφαρµόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα
υπάρχοντα κτίρια, να εξασφαλίσουν την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και να
απαιτούν να γίνεται τακτική επιθεώρηση στους λέβητες και στις εγκαταστάσεις
κλιµατισµού των κτιρίων.
(38)

Η οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης
Μαΐου 2003, σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές63 ζητά από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν
ότι µια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων διατίθεται
στις αγορές τους.

(39)

Η οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της
ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την
τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ64 ζητά από τα κράτη µέλη να πραγµατοποιούν
αναλύσεις σχετικά µε τις εθνικές δυνατότητες για τη συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
και να δηµιουργούν προγράµµατα στήριξης ανάλογα µε τις προσδιοριζόµενες εθνικές
δυνατότητες.

(40)

Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των κοινοτικών αυτών µέτρων, για να επιτευχθεί
µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και για να
βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση πρέπει να υπάρξουν ειδικά προγράµµατα προώθησης
σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για τη στροφή προς τα
συστήµατα ανανεώσιµης ενέργειας, ιδίως για την υποστήριξη της τυποποίησης του
εξοπλισµού µε τον οποίο παράγεται ή καταναλώνεται η ανανεώσιµη ενέργεια, την
αύξηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και τη διάδοση ορθών πρακτικών όσον αφορά τη
διαχείριση από πλευράς ζήτησης. Το ίδιο ισχύει για τα κοινοτικά µέτρα που αφορούν
την επισήµανση της ενεργειακής απόδοσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, του εξοπλισµού γραφείου και επικοινωνιών και την τυποποίηση του
εξοπλισµού φωτισµού, θέρµανσης και κλιµατισµού. Για το σκοπό αυτό πρέπει
εποµένως να θεσπιστεί ένα ειδικό πρόγραµµα µε τίτλο «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη».

(41)

Για να αποδώσει πλήρως η υπάρχουσα στρατηγική για τη βιώσιµη ενέργεια απαιτείται
όχι µόνο να συνεχιστεί η κοινοτική υποστήριξη στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση
της πολιτικής και να αρθούν τα υπάρχοντα µη τεχνολογικά εµπόδια µέσω
βελτιωµένων εκστρατειών προώθησης, αλλά απαιτείται κυρίως υποστήριξη για να
επιταχυνθούν οι επενδύσεις και να ενθαρρυνθεί η αγορά για να υιοθετήσει καινοτόµες
τεχνολογίες σε όλη την Κοινότητα.

(42)

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, εκτός από τα
πλεονεκτήµατα που έχουν σε σχέση µε το περιβάλλον, συγκαταλλέγονται µεταξύ των
ταχύτερα αναπτυσσόµενων βιοµηχανιών στην Κοινότητα, δηµιουργώντας νέες και
καινοτόµες θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ανανεώσιµης ενέργειας
βρίσκεται επικεφαλής σε παγκόσµιο επίπεδο, όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από ανανεώσιµες πηγές, επιτυγχάνοντας
οικονοµική και κοινωνική συνοχή και αποφεύγοντας τη σπατάλη των πόρων.
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(43)

Η απόφαση 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσης στο πεδίο της
ενέργειας: "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" (2003-2006)65 θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου
2006.

(44)

Τρία από τα τέσσερα ειδικά πεδία του προγράµµατος που καθορίστηκαν στην
απόφαση 1230/2003/ΕΚ πρέπει να συνεχιστούν από το παρόν πρόγραµµα. Τα πεδία
αυτά είναι τα εξής: i) προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και ορθολογική χρήση
των ενεργειακών πόρων (‘SAVE’)· ii) προώθηση νέων και ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (‘ALTENER’)· και iii) προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της
χρήσης νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές (‘STEER’).

(45)

Η διεθνής διάσταση (‘COOPENER’) του προγράµµατος που θεσπίστηκε µε την
απόφαση 1230/2003/ΕΚ πρέπει να συνεχιστεί µέσα στο πλαίσιο των νέων κοινοτικών
µέσων για την εξωτερική βοήθεια66.

(46)

Σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και της καλύτερης ρύθµισης, η
Επιτροπή ανέθεσε σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες να πραγµατοποιήσουν εκ των
προτέρων αξιολόγηση του ανανεωµένου πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος στον
τοµέα της ενέργειας που θα διαδεχτεί το τρέχον πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια –
Ευρώπη» µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006. Η έκθεση των εµπειρογνωµόνων καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια του προγράµµατος «Ευφυής
ενέργεια – Ευρώπη» µετά το 2006, και ότι το πρόγραµµα αυτό πρέπει να εξελιχθεί σε
ένα συνεκτικότερο και πιο φιλόδοξο µέσο.

(47)

Επειδή οι στόχοι των µέτρων που πρέπει να ληφθούν σχετικά µε τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας της Κοινότητας δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό από τα κράτη µέλη, λόγω του ότι απαιτούνται
πολυµερείς συµπράξεις, διακρατική κινητικότητα και ανταλλαγές πληροφοριών σε
επίπεδο Κοινότητας και εποµένως θα επιτυγχάνονταν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο,
η Κοινότητα µπορεί να υιοθετήσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(48)

Τα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης πρέπει να εγκριθούν
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή67.

(49)

Λόγω της φύσης των θεµάτων τα οποία θα πρέπει να καλύψουν τα ειδικά
προγράµµατα, η Επιτροπή πρέπει να επικουρείται από διαφορετικές επιτροπές για την
υλοποίηση του κάθε ειδικού προγράµµατος.

(50)

Με την απόφαση xxx/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
θεσπίζεται πολυετές πρόγραµµα, µε την ονοµασία eContentplus, για τη βελτίωση της
πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου στην
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Ευρώπη. Καθώς η απόφαση αυτή πρόκειται να λήξει στο τέλος του 2008, θα ήταν
επιθυµητό τα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της
αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχοµένου να συνεχιστούν στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» που θεσπίζεται από την
παρούσα απόφαση68.
(51)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 96/413/ΕΚ πρέπει να ενσωµατωθούν στο
πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία». Η απόφαση 96/413/ΕΚ πρέπει
εποµένως να καταργηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:
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ΤΙΤΛΟΣ I
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαιο I
Το πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία
Άρθρο 1
Θέσπιση
1.

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται πρόγραµµα πλαίσιο κοινοτικής δράσης στο
πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013, καλούµενο στο εξής «το πρόγραµµα
πλαίσιο».

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 που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητάς του.

3.

Το πρόγραµµα πλαίσιο δεν θα καλύψει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 166 της Συνθήκης.
Άρθρο 2
Στόχοι

1.

2.

Το πρόγραµµα πλαίσιο έχει τους ακόλουθους στόχους:
α)

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

β)

την ενθάρρυνση της καινοτοµίας συµπεριλαµβανοµένης της οικοκαινοτοµίας·

γ)

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.

Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος πλαισίου θα επιδιωχθεί µέσω της
υλοποίησης των ακόλουθων ειδικών προγραµµάτων που θεσπίζονται στον Τίτλο ΙΙ
και στο εξής καλούνται «ειδικά προγράµµατα»:
α)

EL

το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία»·
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β)

το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ»·

γ)

το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια-Ευρώπη».
Άρθρο 3
Προϋπολογισµός

1.

Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την υλοποίηση του προγράµµατος πλαισίου
καθορίζεται στα 4 212,6 εκατ. EUR.

2.

Ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισµού
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I.

3.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή
εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

για

τα

ειδικά

προγράµµατα

Άρθρο 4
Συµµετοχή τρίτων χωρών
Στο πρόγραµµα πλαίσιο µπορούν να συµµετέχουν:
α)

οι χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται στη συµφωνία ΕΟΧ·

β)

οι υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική,
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συµµετοχή των
χωρών αυτών στα κοινοτικά προγράµµατα, που ορίζονται στις αντίστοιχες
συµφωνίες πλαίσια και αποφάσεις του συµβουλίου σύνδεσης·

γ)

οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις που θα
καθοριστούν µε τις εν λόγω χώρες µετά από τη θέσπιση συµφωνιών πλαισίων
σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε κοινοτικά προγράµµατα·

δ)

άλλες τρίτες χώρες, εφόσον το επιτρέπουν οι συµφωνίες.

Κεφάλαιο II
Υλοποίηση του προγράµµατος πλαισίου
Άρθρο 5
Προγράµµατα εργασίας
1.

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

2.

EL

Οι τροποποιήσεις των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας, που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, οι οποίες αφορούν πιστώσεις του προϋπολογισµού µεγαλύτερες του 1
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εκατ. EUR εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46
παράγραφος 2.
Άρθρο 6
Είδος των µέτρων εφαρµογής
1.

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

2.

Αυτά και άλλα πρόσθετα µέτρα εφαρµογής, όπως καθορίζονται στο τµήµα 2 των
κεφαλαίων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ ισχύουν για όλα τα ειδικά προγράµµατα, εφόσον
προβλέπονται από το πρόγραµµα εργασίας.

3.

Η χρηµατοδότηση που χορηγείται πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τους
κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τα συνοδευτικά µέσα.
Άρθρο 7
Τεχνική βοήθεια

Ο προϋπολογισµός που θεσπίζεται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση µπορεί επίσης να
καλύπτει δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το
διαχειριστικό έλεγχο και την αξιολόγηση που συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή της
παρούσας απόφασης και την επίτευξη των στόχων της.
Οι ενέργειες αυτές µπορούν ιδίως να περιλαµβάνουν µελέτες, συναντήσεις, δραστηριότητες
ενηµέρωσης, δηµοσιεύσεις, δαπάνες για εργαλεία, συστήµατα και δίκτυα πληροφορικής µε
σκοπό την ανταλλαγή και την επεξεργασία πληροφοριών και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες
για τεχνική, επιστηµονική και διοικητική βοήθεια και εµπειρογνωµοσύνη είναι δυνατόν να
χρειαστεί η Επιτροπή για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.

EL
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Άρθρο 8
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρµογή του προγράµµατος πλαισίου και
των ειδικών του προγραµµάτων.
Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση εφαρµογής για κάθε ειδικό πρόγραµµα
σχετικά µε τις δραστηριότητες που υποστηρίζει µε βάση τη δηµοσιονοµική
εκτέλεση, τα αποτελέσµατα και τον αντίκτυπο.

2.

Για το πρόγραµµα πλαίσιο και τα ειδικά του προγράµµατα θα πραγµατοποιηθούν
ενδιάµεσες και τελικές αξιολογήσεις στις οποίες θα εξεταστούν θέµατα όπως η
συνάφεια, η συνοχή και οι συνεργίες, η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα, η
βιωσιµότητα και η χρησιµότητα.
Στις ενδιάµεσες αξιολογήσεις είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται και στοιχεία εκ των
υστέρων αξιολόγησης όσον αφορά προηγούµενα προγράµµατα.

3.

Οι ενδιάµεσες και τελικές αξιολογήσεις των ειδικών προγραµµάτων και των
αναγκαίων χορηγήσεων πιστώσεων περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα προγράµµατα
εργασίας.
Η ενδιάµεση και η τελική αξιολόγηση του προγράµµατος πλαισίου και των
αναγκαίων χορηγήσεων πιστώσεων περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα εργασίας του
ειδικού προγράµµατος «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία», το οποίο θεσπίζεται
σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙ.

4.

Η ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος πλαισίου θα ολοκληρωθεί έως τις 31
∆εκεµβρίου 2009 και η τελική του αξιολόγηση έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2011.
Οι ενδιάµεσες και οι τελικές αξιολόγησεις των ειδικών προγραµµάτων θα
διευθετηθούν µε τέτοιον τρόπο ώστε τα αποτελέσµατά τους να ληφθούν υπόψη στην
ενδιάµεση και στην τελική αξιολόγηση του προγράµµατος πλαισίου.

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.
Άρθρο 9
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων

1.

EL

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται
δυνάµει της παρούσας απόφασης, τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας
προστατεύονται µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια
αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την είσπραξη αδικαιολογήτων καταβληθέντων
ποσών και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, µε την επιβολή
αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95, τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ.
2185/96 και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1073/1999.
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2.

Όσον αφορά τις κοινοτικές δράσεις που χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε την
παρούσα απόφαση για κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε
παράβαση συµβατικής υποχρέωσης βάσει του προγράµµατος που προκύπτει από
πράξη ή παράλειψη ενός οικονοµικού φορέα, µε πραγµατικό ή ενδεχόµενο
αποτέλεσµα να ζηµιωθεί µε αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισµός των
Κοινοτήτων ή προϋπολογισµοί που διαχειρίζονται οι Κοινότητες, εφαρµόζεται ο
κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 και ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
2185/96.

3.

Όλα τα µέτρα εφαρµογής που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση προβλέπουν
κυρίως την επίβλεψη και τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή ή άλλον
εξουδιοτηµένο εκπρόσωπό της και διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους εάν
χρειάζεται, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κεφάλαιο I
Το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία»
ΤΜΗΜΑ 1
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Άρθρο 10
Θέσπιση και στόχοι
1.

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

2.

Το πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία» προβλέπει δράσεις για την
υποστήριξη, τη βελτίωση, την ενθάρρυνση και την προώθηση:
α)

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

β)

της δηµιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συνεργασία των ΜΜΕ·

γ)

της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της οικοκαινοτοµίας·

δ)

της επιχειρηµατικότητας και της νοοτροπίας της καινοτοµίας·

ε)

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

Άρθρο 11
Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ
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:

EL

α)

η αύξηση του όγκου των επενδύσεων των κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου και
των επιχειρηµατικών µέσων που προωθούνται από τους επιχειρηµατικούς αγγέλους·

β)

η παροχή υποστήριξης για τα µέσα χρηµατοδότησης των ΜΜΕ µε δανειακά
κεφάλαια·
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γ)

η βελτίωση του χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ.
Άρθρο 12
Συνεργασία ΜΜΕ

Στις δράσεις που αφορούν τη συνεργασία των ΜΜΕ είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται:
α)

η διαµόρφωση υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΜΜΕ·

β)

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

γ)

η προώθηση και η διευκόλυνση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας.
Άρθρο 13
Καινοτοµία, συµπεριλαµβανοµένης της οικοκαινοτοµίας, στις επιχειρήσεις

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

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

β)

η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων για την επιχειρηµατική
καινοτοµία·

γ)

η υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόµων τεχνολογιών·

δ)

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

ε)

η διερεύνηση νέων τύπων υπηρεσιών καινοτοµίας·

στ)

η διαµόρφωση τεχνολογίας και γνώσης µέσω της αρχειοθέτησης και της µεταφοράς
δεδοµένων.
Άρθρο 14
Επιχειρηµατικότητα και νοοτροπία καινοτοµίας

Στις δράσεις που αφορούν την επιχειρηµατικότητα και τη νοοτροπία καινοτοµίας είναι
δυνατόν να περιλαµβάνονται:

EL

α)

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

β)

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

η υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής και της συνεργασίας των φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των υπεύθυνων διαχείρισης εθνικών και περιφερειακών
προγραµµάτων.
Άρθρο 15
Οικονοµική και διοικητική µεταρρύθµιση

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

η συλλογή στοιχείων, η ανάλυση και η παρακολούθηση της απόδοσης, καθώς και η
ανάπτυξη και ο συντονισµός της πολιτικής·

β)

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

γ)

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

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 16
Κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα για τις ΜΜΕ
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.

2.

Τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα ακόλουθα:

3.

α)

ο µηχανισµός υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF)·

β)

ο µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG)·

γ)

το σύστηµα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS).

Οι ρυθµίσεις εφαρµογής που αφορούν τα διάφορα µέσα καθορίζονται στο
παράρτηµα II.
Άρθρο 17
Ο µηχανισµός υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τις ΜΜΕ (GIF)

1.

EL

Το µηχανισµό GIF διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων εξ ονόµατος της
Επιτροπής.
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Τα καθήκοντά του είναι τα ακόλουθα:

2.

α)

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

β)

η υποστήριξη καινοτόµων ΜΜΕ µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης, ιδίως εκείνων
που ασχολούνται µε την έρευνα, την ανάπτυξη και άλλες καινοτόµες
δραστηριότητες·

Ο µηχανισµός GIF αποτελείται από δύο θυρίδες:
Η πρώτη θυρίδα, που ονοµάζεται GIF1, καλύπτει τις επενδύσεις κατά τα πρώτα
στάδια (αρχική ώθηση και εκκίνηση). Στοχεύει σε επενδύσεις σε εξειδικευµένα
κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, όπως είναι τα κεφάλαια των αρχικών σταδίων,
τα κεφάλαια που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, τα κεφάλαια που
επικεντρώνονται σε ειδικούς τοµείς, τεχνολογίες ή στην ανάπτυξη έρευνας και
τεχνολογίας και τα κεφάλαια που συνδέονται µε τα φυτώρια επιχειρήσεων, τα οποία
µε τη σειρά τους θα προσφέρουν κεφάλαια στις ΜΜΕ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα
να είναι συνεπενδυτής σε κεφάλαια και επενδυτικά µέσα που προωθούνται από τους
επιχειρηµατικούς αγγέλους.
Η δεύτερη θυρίδα, που ονοµάζεται GIF2, καλύπτει τις επενδύσεις κατά το στάδιο
της επέκτασης και επενδύει σε εξειδικευµένα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου,
τα οποία µε τη σειρά τους θα προσφέρουν οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια στις
καινοτόµες ΜΜΕ µε υψηλό δυναµικό ανάπτυξης κατά το στάδιο της επέκτασής
τους. Οι επενδύσεις της θυρίδας GIF2 αποφεύγουν τα κεφάλαια εξαγοράς ή
αντικατάστασης.
Ο µηχανισµός GIF µπορεί να επενδύει σε ενδιάµεσους συνεργαζόµενο, κατά
περίπτωση, µε εθνικά προγράµµατα µε σκοπό την ανάπτυξη των επενδυτικών
εταιρειών που εξειδικεύονται στις µικρές επιχειρήσεις.
Άρθρο 18
Ο µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG)

1.

Το µηχανισµό SMEG διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων εξ ονόµατος
της Επιτροπής.
Τα καθήκοντά του είναι τα ακόλουθα:

2.

EL

α)

η προσφορά αντεγγυήσεων ή, κατά περίπτωση, συνεγγυήσεων για τα
συστήµατα εγγυήσεων που λειτουργούν στις επιλέξιµες χώρες·

β)

η προσφορά άµεσων εγγυήσεων για οποιονδήποτε άλλον κατάλληλο
χρηµατοπιστωτικό ενδιάµεσο.

Ο µηχανισµός SMEG αποτελείται από τέσσερις θυρίδες:
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Η πρώτη θυρίδα, α) χρηµατοδότηση µε δανειακά κεφάλαια, είτε µε τη µορφή
δανείων είτε µε τη µορφή χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αποσκοπεί στη µείωση των
ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση λόγω του υψηλότερου κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε
δραστηριότητες που συνδέονται µε τη γνώση, όπως είναι αυτές για την τεχνολογική
ανάπτυξη, την καινοτοµία και τη µεταφορά τεχνολογίας, και λόγω της έλλειψης
επαρκών εγγυήσεων.
Η δεύτερη θυρίδα, β) µικροπιστώσεις, ενθαρρύνει τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να
διαδραµατίσουν σοβαρότερο ρόλο στην προσφορά δανείων µικρότερων ποσών τα
οποία κανονικά συνεπάγονται αναλογικά υψηλότερο κόστος διαχείρισης για τους
δανειζόµενους µε ανεπαρκείς εγγυήσεις. Εκτός από τις εγγυήσεις ή τις αντεγγυήσεις,
οι χρηµατοπιστωτικοί ενδιάµεσοι µπορούν να λαµβάνουν επιδοτήσεις για τον
περιορισµό του υψηλού διοικητικού κόστους που συνδέεται µε τις µικροπιστώσεις.
Η τρίτη θυρίδα, γ) εγγυήσεις για επενδύσεις ίδων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων
κεφαλαίων στις ΜΜΕ, καλύπτει επενδύσεις από τοπικά και περιφερειακά κεφάλαια
που προσφέρουν κεφάλαια κατά το στάδιο αρχικής ώθησης ή/ και το στάδιο
εκκίνησης, καθώς και κεφάλαια ενδιάµεσης χρηµατοδότησης, µε σκοπό τον
περιορισµό των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω της
αδύναµης χρηµατοοικονοµικής τους δοµής, και εκείνων που προκύπτουν από τις
µεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
Η τέταρτη θυρίδα, δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν
χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην κινητοποίηση πρόσθετων χρηµατοδοτήσεων µε
δανειακά κεφάλαια για τις ΜΜΕ βάσει των συµφωνιών για τον επιµερισµό των
κινδύνων µε τα συγκεκριµένα ιδρύµατα. Προϋπόθεση για την υποστήριξη των
συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της υποχρέωσης από τα ιδρύµατα να
αφιερώσουν ένα σηµαντικό µέρος της ρευστότητας που προκύπτει από την
κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος.
Άρθρο 19
Το σύστηµα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS)
1.

Το σύστηµα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS) διαχειρίζονται διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕ), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και η Τράπεζα Ανάπτυξης του
Συµβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ).
Τα καθήκοντά του είναι τα ακόλουθα:

EL

α)

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

β)

η ενθάρρυνση της προσφοράς πιστώσεων σε ΜΜΕ µέσω της βελτίωσης των
διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων για πιστώσεις που προέρχονται από
ΜΜΕ.
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2.

Το CBS αποτελείται από τη δράση «κεφάλαιο αρχικής ώθησης» και από τη δράση
«σύµπραξη».
Η δράση «κεφάλαιο αρχικής ώθησης» αποσκοπεί στη χορήγηση επιδοτήσεων µε
σκοπό την ενθάρρυνση της προσφοράς κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου σε
καινοτόµες ΜΜΕ και άλλες ΜΜΕ µε δυναµικό ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που ανήκουν στην παραδοσιακή οικονοµία, µέσω της υποστήριξης των
ταµείων αρχικής ώθησης και εκκίνησης ή άλλων ανάλογων οργανισµών. Οι
επιδοτήσεις παρέχονται για τη µακροχρόνια πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού µε
εξειδικευµένες γνώσεις στις επενδύσεις ή στην τεχνολογία.
Η δράση «σύµπραξη» αποσκοπεί στη χορήγηση επιδοτήσεων σε
χρηµατοπιστωτικούς ενδιάµεσους για την κάλυψη του κόστους της απαραίτητης
τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων για
πιστώσεις που προέρχονται από ΜΜΕ, ώστε να ενθαρρυνθεί η προσφορά
χρηµατοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ σε χώρες µε αδύναµη τραπεζική διαµεσολάβηση.
Για τους σκοπούς της δράσης «σύµπραξη» η τραπεζική διαµεσολάβηση θεωρείται
«αδύναµη» στις χώρες όπου οι εγχώριες πιστώσεις ως ποσοστό του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της χώρας είναι πολύ πιο κάτω από το µέσο όρο της
Κοινότητας σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Η δράση «σύµπραξη» συνοδεύει τις πιστωτικές διευκολύνσεις ή τον επιµερισµό των
κινδύνων που παρέχουν τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στις τράπεζες ή τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εταίρους από τις επιλέξιµες χώρες. Ένα σηµαντικό
µέρος της δράσης συνδέεται µε τη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών να
εκτιµούν την εµπορική βιωσιµότητα σχεδίων που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην
οικοκαινοτοµία.
Άρθρο 20
Υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτοµίας

1.

Ενθαρρύνονται οι υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της
καινοτοµίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.

2.

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

υπηρεσιών ενηµέρωσης, ανάδρασης και επιχειρηµατικής συνεργασίας·

β)

υπηρεσιών µεταφοράς καινοτοµίας, τεχνολογίας και γνώσης·

γ)

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

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται στο παράρτηµα III.
3.

EL

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
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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.
4.

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

5.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τους εταίρους δικτύου διαθέτοντας την κατάλληλη
υποστήριξη για το συντονισµό και τη λειτουργία. Οι οργανισµοί που εδρεύουν σε
χώρες οι οποίες δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα έχουν τη δυνατότητα να
επωφεληθούν από αυτή την υποστήριξη για το συντονισµό και τη λειτουργία.

6.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεργασία των εταίρων δικτύου και σε περίπτωση κατά
την οποία ένας εταίρος δικτύου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αίτηση που
απευθύνεται σ’ αυτόν, ότι την προωθεί σε άλλον κατάλληλο εταίρο δικτύου.
Άρθρο 21
Σύστηµα για την υποστήριξη της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις

EL

1.

Το σύστηµα για την υποστήριξη της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις διαµορφώνει τη
διακρατική συνεργασία των προγραµµάτων µε σκοπό την υποστήριξη της
καινοτοµίας στις επιχειρήσεις.

2.

Μια οµάδα συνεργαζόµενων 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

β)

συµµετέχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες· και

γ)

υπάρχει συντονισµένη εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών ή κοινή
διαχείριση.

3.

Η επιλογή των οµάδων συνεργαζόµενων προγραµµάτων που θα τύχουν υποστήριξης
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από την Κοινότητα.

4.

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

5.

Η υποστήριξη µπορεί να έχει τη µορφή παροχής πρόσθετης κοινοτικής
χρηµατοδότησης για τις επιλεγµένες οµάδες συνεργαζόµενων προγραµµάτων µε τη
συνεισφορά:
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6.

α)

σ’ ένα κοινό ταµείο για την υποστήριξη δράσεων στο πλαίσιο µιας οµάδας
συνεργαζόµενων προγραµµάτων· ή

β)

στη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων κοινών δράσεων στο πλαίσιο µιας οµάδας
συνεργαζόµενων προγραµµάτων.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται από ένα τέτοιο κοινό ταµείο ή οι συγκεκριµένες
κοινές δράσεις που έχουν επωφεληθεί από κοινοτική χρηµατοδότηση είναι ανοικτές
σε όλους εκείνους που θα ήταν επιλέξιµοι για συµµετοχή στην αντίστοιχη δράση στο
πλαίσιο οποιουδήποτε συνεργαζόµενου προγράµµατος της οµάδας.
Άρθρο 22
Ανάλυση, ανάπτυξη και συντονισµός της πολιτικής µε τις συµµετέχουσες χώρες

Οι ακόλουθες ενέργειες περιλαµβάνονται στην υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης και
του συντονισµού της πολιτικής µε τις συµµετέχουσες χώρες:
α)

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

β)

συναντήσεις εµπειρογνωµόνων, που εκπροσωπούν κυρίως τους δηµόσιους φορείς
και τα ενδιαφερόµενα µέρη, συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις·

γ)

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης κ.λπ.·

δ)

συγκριτική ανάλυση των εθνικών και περιφερειακών επιδόσεων, καθώς και εργασίες
εντοπισµού, διάδοσης και εφαρµογής ορθών πρακτικών.
Άρθρο 23
Αδελφοποιήσεις µεταξύ αρχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

1.

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

2.

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

3.

Οι ενέργειες αδελφοποίησης µπορούν να επωφελούνται από την υποστήριξη των
κεντρικών υπηρεσιών της Επιτροπής.
Άρθρο 24
Μέτρα υποστήριξης του προγράµµατος

Η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει τα ακόλουθα:

EL
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α)

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

β)

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

γ)

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

δ)

τη διάδοση χρήσιµων πληροφοριών σε σχέση µε το παρόν πρόγραµµα.

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 25
Πρόγραµµα εργασίας
Στο πρόγραµµα εργασίας καθορίζονται λεπτοµερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, τα
επιχειρησιακά χρονοδιαγράµµατα, καθώς και οι όροι συµµετοχής και τα κριτήρια επιλογής
και αξιολόγησης των µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 16 έως 23.

EL
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Κεφάλαιο II
Το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ»
ΤΜΗΜΑ 1
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Άρθρο 26
Θέσπιση και στόχοι
1.

Θεσπίζεται πρόγραµµα για την υποστήριξη της πολιτικής για τις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών, καλούµενο στο εξής «το πρόγραµµα ‘Υποστήριξη
της πολιτικής για τις ΤΠΕ’».

2.

Το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» προσφέρει τις ακόλουθες
δράσεις:

3.

α)

ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών και ενίσχυση της
εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πληροφοριών·

β)

ενθάρρυνση της καινοτοµίας µέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και
των επενδύσεων σε αυτές·

γ)

ανάπτυξη µιας κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς και
αποτελεσµατικότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών σε τοµείς δηµοσίου
συµφέροντος, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

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.
Άρθρο 27
Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληροφοριών

Σκοπός των δράσεων που αφορούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληροφοριών είναι:
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α)

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

β)

η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχοµένου,
αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην πολυγλωσσία και στην πολιτιστική
ποικιλοµορφία·

γ)

η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας, µέσω της συλλογής
δεδοµένων και της ανάλυσης της ανάπτυξης, της διαθεσιµότητας και της χρήσης των
υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης του
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∆ιαδικτύου, της ευρυζωνικής πρόσβασης, καθώς και των εξελίξεων του
περιεχοµένου και των υπηρεσιών.
Άρθρο 28
Καινοτοµία µέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές
Οι δράσεις που αφορούν την καινοτοµία µέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των
επενδύσεων σε αυτές αποσκοπούν:
α)

στην προώθηση της καινοτοµίας στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα προϊόντα
που βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως στις ΜΜΕ και στις δηµόσιες υπηρεσίες,
λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε δεξιότητες·

β)

στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και των
συµπράξεων για την επιτάχυνση της καινοτοµίας και των επενδύσεων στις ΤΠΕ·

γ)

στην προώθηση και στην ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις ευκαιρίες και τα οφέλη
που προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και στην ενθάρρυνση
της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τις νέες τάσεις στις ΤΠΕ.
Άρθρο 29
Μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, αποτελεσµατικότερες και
αποδοτικότερες υπηρεσίες στους τοµείς δηµοσίου συµφέροντος και βελτίωση της
ποιότητας ζωής

Οι δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς
και αποτελεσµατικότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες στους τοµείς δηµοσίου
συµφέροντος, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αποσκοπούν:
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α)

στη διεύρυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ και στην ψηφιακή µόρφωση·

β)

στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εµπιστοσύνης, καθώς και στην υποστήριξη
της χρήσης των ΤΠΕ, αντιµετωπίζοντας κυρίως τα θέµατα της προστασίας της
ιδιωτικής ζωής·

γ)

στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσµατικότητας και της διαθεσιµότητας των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε τοµείς δηµόσιου συµφέροντος και για τη συµµετοχή
µέσω των ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων των διαλειτουργικών πανευρωπαϊκών ή
διακρατικών δηµόσιων υπηρεσιών, καθώς και της ανάπτυξης στοιχείων κοινού
ενδιαφέροντος και ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Υποτµήµα 1
Εφαρµογή σχεδίων, ενεργειών βέλτιστης πρακτικής και θεµατικών
δικτύων
Άρθρο 30
Γενικά
Το πρόγραµµα στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ δύναται να εφαρµοστεί µέσω σχεδίων,
ενεργειών βέλτιστης πρακτικής και θεµατικών δικτύων, καθώς και µε µέτρα για την ευρείας
κλίµακας δοκιµή και επίδειξη καινοτόµων δηµόσιων υπηρεσιών µε πανευρωπαϊκή διάσταση.
Τα σχέδια, οι ενέργειες βέλτιστης πρακτικής και τα θεµατικά δίκτυα αποβλέπουν στον
εντατικότερο σχεδιασµό και την καλύτερη δυνατή χρήση λύσεων που βασίζονται σε
καινοτόµες ΤΠΕ, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο τοµέων
δηµοσίου συµφέροντος. Η κοινοτική στήριξη διευκολύνει επίσης το συντονισµό και την
εφαρµογή ενεργειών για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλα τα κράτη µέλη.
Άρθρο 31
Σχέδια, ενέργειες βέλτιστης πρακτικής και θεµατικά δίκτυα
1.

2.

Στηρίζονται τα ακόλουθα:
α)

σχέδια, όπως σχέδια εφαρµογής, πιλοτικά σχέδια και σχέδια πρώτης εµπορικής
αξιοποίησης·

β)

ενέργειες βέλτιστης πρακτικής, µε σκοπό τη διάδοση των γνώσεων και την
ανταλλαγή εµπειρίας σε όλη την Κοινότητα·

γ)

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

Στόχος των σχεδίων είναι η προώθηση της καινοτοµίας, της µεταφοράς τεχνολογίας
και της διάδοσης των νέων τεχνολογιών που είναι έτοιµες να εφαρµοστούν στην
αγορά.
Η Κοινότητα δύναται να επιδοτήσει τον προϋπολογισµό των σχεδίων που
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 στοιχείο α) µε ποσό που αντιστοιχεί στο
50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού κόστους τους. Οι φορείς του δηµοσίου
τοµέα µπορούν να λαµβάνουν επιστροφή αντίστοιχη µε το 100% των επιπλέον
δαπανών.
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3.

Οι ενέργειες βέλτιστης πρακτικής διενεργούνται σε συστάδες επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς και συνδέονται µεταξύ
τους µέσω θεµατικών δικτύων.
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.

4.

Τα θεµατικά δίκτυα µπορεί να συνδέονται µε τις ενέργειες βέλτιστης πρακτικής.
Η στήριξη των θεµατικών δραστηριοτήτων αφορά τις επιπλέον επιλέξιµες δαπάνες
συντονισµού και υλοποίησης του δικτύου. Η συµµετοχή της Κοινότητας δύναται να
καλύπτει τις επιπλέον επιλέξιµες δαπάνες των εν λόγω µέτρων.

Υποτµήµα 2
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 32
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις κοινοτικής στήριξης περιλαµβάνουν, όπου κρίνεται σκόπιµο, χρηµατοοικονοµικό
δελτίο µε όλα τα στοιχεία χρηµατοδότησης των σχεδίων, όπως την αιτούµενη κοινοτική
χρηµατοδότηση, καθώς και τυχόν αιτήσεις στήριξης από άλλες πηγές.
Άρθρο 33
Ανάλυση, κατάρτιση και συντονισµός 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:
α)

µελέτες, συλλογή δεδοµένων, έρευνες και δηµοσιεύσεις βάσει επίσηµων
στατιστικών, όπου είναι εφικτό·

β)

συναντήσεις εµπειρογνωµόνων από δηµόσιους οργανισµούς και ενδιαφεροµένους
φορείς, διασκέψεις και άλλες εκδηλώσεις·

γ)

εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δικτύωση και άλλες συναφείς δραστηριότητες
µεταξύ εµπειρογνωµόνων από δηµόσιους οργανισµούς και ενδιαφερόµενους φορείς·

δ)

συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών επιδόσεων και ενασχόληση µε τις βέλτιστες
πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων της διάδοσης και της εφαρµογής τους.
Άρθρο 34
Προώθηση, επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση

1.
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Πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες για τη στήριξη της εφαρµογής
τους προγράµµατος ή την εκπόνηση µελλοντικών δραστηριοτήτων:
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2.

α)

δραστηριότητες προώθησης, διάδοσης, ενηµέρωσης και επικοινωνίας·

β)

ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εµπειρίας, διασκέψεις, σεµινάρια,
εργαστήρια ή άλλες συναντήσεις και διαχείριση δέσµης δραστηριοτήτων.

Τα µέτρα για την εµπορευµατοποίηση προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, οι
δραστηριότητες εµπορίας και η προώθηση των πωλήσεων δεν είναι επιλέξιµα για
στήριξη.

Άρθρο 35
Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος: δηµόσιες συµβάσεις βάσει τεχνικών προδιαγραφών που
καταρτίζονται κατόπιν συνεννόησης µε τα κράτη µέλη
Η Επιτροπή, όπου κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος
στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ και όπου διαπιστώνεται σαφές κοινό ενδιαφέρον των
κρατών µελών για την ανάπτυξη –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– προϊόντων, υπηρεσιών ή
συστατικών στοιχείων ή συνιστωσών της βασικής υπηρεσίας, δύναται να εφαρµόσει σχέδια
κοινού ενδιαφέροντος που να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
καθήκοντα.
Η Επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης µε τα κράτη µέλη, καθορίζει κοινές τεχνικές
προδιαγραφές και χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής για τα εν λόγω σχέδια. Βάσει αυτών των
κοινών τεχνικών προδιαγραφών και χρονοδιαγραµµάτων εφαρµογής, η Επιτροπή δηµοσιεύει
προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των σχετικών σχεδίων. Η διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης διενεργείται αποκλειστικά και µόνο από την Επιτροπή µε βάση τους
οικείους κανόνες που προβλέπονται από την Κοινότητα.

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 36
Πρόγραµµα εργασίας
Στο πρόγραµµα εργασίας καθορίζονται λεπτοµερώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες, τα
απαιτούµενα για την εφαρµογή µέτρα, τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράµµατα και τα κριτήρια
για την αξιολόγηση και την επιλογή των µέτρων εφαρµογής σύµφωνα µε τους στόχους που
ορίζονται στο άρθρο 26.
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Κεφάλαιο III
Το πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη"
ΤΜΗΜΑ 1
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Άρθρο 37
Θέσπιση και στόχοι
1.

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

2.

Το πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" προβλέπει την ανάληψη δράσης µε τους
ακόλουθους στόχους:
α)

να τονωθούν η ενεργειακή απόδοση και η ορθολογική χρήση των ενεργειακών
πόρων·

β)

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

γ)

να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και η χρήση νέων και ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στις µεταφορές.
Άρθρο 38
Επιχειρησιακοί στόχοι

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" αποβλέπει στα εξής:
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α)

να δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη βελτίωση της βιωσιµότητας, την ανάπτυξη
του δυναµικού των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και για την εκπόνηση των
νοµοθετικών µέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των σχετικών στρατηγικών
στόχων· να καταρτιστούν τα µέσα και οι µηχανισµοί για την παρακολούθηση, τον
έλεγχο και την αξιολόγηση του αντικτύπου των µέτρων που θεσπίζονται από την
Κοινότητα και τα κράτη µέλη της στους τοµείς που καλύπτονται από το εν λόγω
πρόγραµµα·

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

να αρθούν οι µη τεχνολογικοί φραγµοί στα αποτελεσµατικά και ευφυή σχέδια για
την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας µε την προώθηση της ενίσχυσης των
θεσµικών ικανοτήτων –µεταξύ άλλων, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο–, µε
τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε την
ενθάρρυνση των ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των βασικών
ενδιαφεροµένων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών γενικώς, καθώς και µε
την εντονότερη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιµων
τεχνολογιών, ιδίως µέσω της προώθησης σε κοινοτικό επίπεδο.
Άρθρο 39
Ενεργειακή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών (SAVE)

Η δράση για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικής χρήσης των πηγών
ενέργειας δύναται να περιλαµβάνει τα εξής:
α)

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

β)

τη στήριξη της κατάρτισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους.
Άρθρο 40
Νέοι και ανανεώσιµοι ενεργειακοί πόροι (ALTENER)

Η δράση για την προώθηση νέων και ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων δύναται να
περιλαµβάνει τα εξής:
α)

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

β)

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

γ)

τη στήριξη της κατάρτισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους.
Άρθρο 41
Ενέργεια στις µεταφορές (STEER)

Η δράση για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές δύναται να περιλαµβάνει τα εξής:

EL

α)

τη στήριξη πρωτοβουλιών σχετικά µε όλες τις ενεργειακές πτυχές των µεταφορών
και τη στήριξη της διαφοροποίησης των καυσίµων·

β)

την προώθηση των ανανεώσιµων καυσίµων και της ενεργειακής απόδοσης στις
µεταφορές·
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γ)

τη στήριξη της κατάρτισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους.
Άρθρο 42
Οριζόντιες πρωτοβουλίες

Η δράση για το συνδυασµό αρκετών από τους ειδικούς τοµείς που αναφέρονται στα
άρθρα 39, 40 και 41 ή που αφορούν ορισµένες προτεραιότητες της Κοινότητας δύναται να
περιλαµβάνει τα εξής:
α)

την ενσωµάτωση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
σε αρκετούς τοµείς της οικονοµίας·

β)

το συνδυασµό διαφόρων µέσων, εργαλείων και φορέων στο πλαίσιο της ίδιας
δράσης ή του ίδιου σχεδίου.

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 43
Σχέδια προώθησης και διάδοσης
Στηρίζονται οι ακόλουθες ενέργειες:

EL

α)

στρατηγικές µελέτες µε βάση την ανταλλαγή αναλύσεων και τη συστηµατική
παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των τάσεων που παρατηρούνται στον
τοµέα της ενέργειας, µε σκοπό την κατάρτιση των µελλοντικών νοµοθετικών µέτρων
ή την επανεξέταση της ισχύουσας νοµοθεσίας –όπως εκείνης που διέπει τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας–, την εφαρµογή της µεσοπρόθεσµης
και της µακροπρόθεσµης στρατηγικής στον ενεργειακό τοµέα µε σκοπό την
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και την εκπόνηση µακροπρόθεσµων
οικειοθελών δεσµεύσεων µε τον εν λόγω τοµέα και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς
και, τέλος, την ανάπτυξη συστηµάτων προτύπων, επισήµανσης και πιστοποίησης·

β)

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

γ)

προώθηση συστηµάτων και εξοπλισµών βιώσιµης ενέργειας ώστε να επιταχυνθεί
περαιτέρω η διείσδυσή τους στην αγορά και να τονωθούν οι επενδύσεις µε σκοπό
την ευχερέστερη µετάβαση από την επίδειξη στην εµπορία αποδοτικότερων
τεχνολογιών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δηµιουργία θεσµικών δυνατοτήτων,
ιδίως µε σκοπό την εφαρµογή του µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης και την από
κοινού εφαρµογή στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο·

δ)

ανάπτυξη δοµών ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, χρήση των
αποτελεσµάτων, προώθηση και διάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων
πρακτικών που εµπλέκουν όλους τους καταναλωτές, διάδοση των αποτελεσµάτων
των ενεργειών και των σχεδίων, καθώς και συνεργασία µε τα κράτη µέλη µέσω
επιχειρησιακών δικτύων·
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ε)

παρακολούθηση της εφαρµογής και του αντικτύπου των κοινοτικών νοµοθετικών
µέτρων και µέτρων στήριξης.
Άρθρο 44
Σχέδια πρώτης εµπορικής αξιοποίησης

Η κοινοτική χρηµατοδότηση καλύπτει ενέργειες και σχέδια που αφορούν την πρώτη
εµπορική αξιοποίηση τεχνολογιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που µόλις έχουν δοκιµασθεί,
οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προωθούν, µε στόχο την ευρύτερη χρήση τους στα κράτη
µέλη, είτε σε διαφορετικές οικονοµικές ή γεωγραφικές συνθήκες είτε µε τεχνικές
τροποποιήσεις, καινοτόµες τεχνικές, διαδικασίες ή προϊόντα για τα οποία έχει ήδη
πραγµατοποιηθεί επιτυχώς η τεχνική επίδειξή τους αλλά, λόγω του εναποµένοντος κινδύνου,
δεν έχουν ακόµα διεισδύσει στην αγορά, ώστε η Κοινότητα να κατανέµει τον κίνδυνο που
συνεπάγεται η οικονοµική εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων επίδειξης.

ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 45
Πρόγραµµα εργασίας
Το πρόγραµµα εργασίας προβλέπει τους κανόνες κάθε ειδικής δράσης και µέτρα για την
εφαρµογή των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 37, τις ρυθµίσεις εφαρµογής καθώς και τις
λεπτοµέρειες χρηµατοδότησης και τους κανόνες συµµετοχής. Επιπλέον, καθορίζει τα
κριτήρια επιλογής, τα οποία αντικατοπτρίζουν τους στόχους του προγράµµατος "Ευφυής
ενέργεια - Ευρώπη" και περιλαµβάνει το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εκτέλεση του
προγράµµατος εργασίας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόµενο των προσκλήσεων υποβολής
προσφορών.
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ΤΙΤΛΟΣ III
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Επιτροπές
1.

2.

Η Επιτροπή επικουρείται από τις ακόλουθες επιτροπές:
α)

για το πρόγραµµα "Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία" (EIP), από την
"επιτροπή διαχείρισης του EIP" (EIPC)·

β)

για το πρόγραµµα "Στήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ", από την "επιτροπή
διαχείρισης ΤΠΕ" (ICTC)·

γ)

για το πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" (IEE), από την "επιτροπή
διαχείρισης του IEE" (IEEC).

Όπου γίνεται µνεία στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρίµηνη.

3.

άρθρο

4

παράγραφος

3

της

Οι επιτροπές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εγκρίνουν τους εσωτερικούς
κανονισµούς τους.
Άρθρο 47
Κατάργηση

Καταργείται η απόφαση 96/413/ΕΚ.
Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις
Τα µέτρα εφαρµογής για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 27 στοιχείο β)
εκτελούνται σύµφωνα µε την απόφαση …/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου69 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2008.
Μετά την ως άνω ηµεροµηνία, οι ενέργειες που αρχίζουν να εφαρµόζονται δυνάµει της
απόφασης …/…/ΕΚ στις ή πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 θα αποτελούν αντικείµενο
διαχείρισης σύµφωνα µε τη εν λόγω απόφαση, µε εξαίρεση την επιτροπή που έχει συσταθεί
δυνάµει της εν λόγω απόφασης, η οποία αντικαθίσταται από την επιτροπή του άρθρου 46
παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας απόφασης.
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ΕΕ L xxx της xxx, σ. xxx.
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Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ενδεικτική δηµοσιονοµική ανάλυση
Η ενδεικτική κατανοµή των ποσών που χορηγούνται από τον προϋπολογισµό για τα
συγκεκριµένα προγράµµατα έχει ως εξής:

EL

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·

β)

801,6 εκατ. EUR για την εφαρµογή του προγράµµατος "Στήριξη της πολιτικής για
τις ΤΠΕ"·

γ)

780 εκατ. EUR για την εφαρµογή του προγράµµατος "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη".
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ρυθµίσεις εφαρµογής σχετικά µε τα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα για τις ΜΜΕ
που προβλέπονται στο άρθρο 16
1.

Κοινές ρυθµίσεις για όλα τα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα για τις ΜΜΕ

A.

Προϋπολογισµός

Η χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό καλύπτει το πλήρες κόστος κάθε µέσου,
συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων πληρωµής προς τους ενδιάµεσους
χρηµατοπιστωτικούς φορείς, όπως οι ζηµίες από εγγυήσεις, τα έξοδα διαχείρισης για το ΕΤΕπ
και τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς φορείς που διαχειρίζονται τους κοινοτικούς πόρους,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο επιλέξιµο κόστος ή δαπάνη.
Η µεταφορά πόρων µεταξύ µέσων πρέπει να παραµείνει ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται
στις νέες εξελίξεις και τις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς που συντελούνται κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος.
B.

Καταπιστευτικοί λογαριασµοί

Το ΕΤΕπ και τα σχετικά διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα δηµιουργήσουν ξεχωριστούς
καταπιστευτικούς λογαριασµούς όπου θα τοποθετηθούν οι δηµοσιονοµικοί πόροι κάθε
µέσου. Αυτοί οι λογαριασµοί µπορεί να είναι τοκοφόροι. Οι τόκοι που θα εισπραχθούν έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 δύνανται να προστεθούν στους πόρους και να χρησιµοποιηθούν για
τους σκοπούς του σχετικού µέσου.
Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τον καταπιστευµατοδόχο για την εξόφληση των
υποχρεώσεων πληρωµής έναντι των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών φορέων χρεώνονται
στον αντίστοιχο καταπιστευτικό λογαριασµό. Τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν από τον
καταπιστευµατοδόχο στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα έξοδα
διαχείρισης του καταπιστευµατοδόχου και άλλες επιλέξιµες δαπάνες και έξοδα θα
χρεώνονται στον καταπιστευτικό λογαριασµό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις συµφωνίες
που έχουν συναφθεί µεταξύ της Επιτροπής και του καταπιστευµατοδόχου. Ο καταπιστευτικός
λογαριασµός πιστώνεται µε έσοδα που προέρχονται από την Επιτροπή, µε τόκους και,
ανάλογα µε το µέσο, µε τα έσοδα από πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις (µηχανισµός GIF) ή µε
προµήθειες αναλήψεων υποχρεώσεων και εγγυήσεων καθώς και µε άλλες απαιτήσεις
(µηχανισµός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ).
Μετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 τα τυχόν υπόλοιπα των καταπιστευτικών λογαριασµών, εκτός
από τα δεσµευµένα κονδύλια που δεν έχουν ακόµη αφαιρεθεί και τα κονδύλια που ευλόγως
απαιτούνται για την κάλυψη των επιλέξιµων δαπανών και εξόδων, επιστρέφονται στον γενικό
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Γ.

Προµήθειες

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

EL

τη συνολική διάρκεια του εκάστοτε µέσου και τις σχετικές απαιτήσεις
παρακολούθησης που υπερβαίνουν την περίοδο των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων·
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–

τις επιλέξιµες χώρες·

–

το βαθµό νεωτερισµού και περιπλοκότητας του µέσου·

–

το συναφή αριθµό δραστηριοτήτων, όπως η έρευνα αγοράς, ο εντοπισµός των
ενδιάµεσων φορέων και η διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε αυτούς, η διάρθρωση
των συναλλαγών, το κλείσιµο, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων.

∆.

Προβολή

Κάθε ενδιάµεσος φορέας πρέπει να προβάλει επαρκώς τη στήριξη που παρέχεται από την
Κοινότητα.
2.

Εφαρµογή του µηχανισµού υψηλής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τις ΜΜΕ
(GIF)

A.

Εισαγωγή

Οι παράµετροι σχετικά µε την καταπίστευση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση θα
αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕπ. Η Επιτροπή
εφαρµόζει ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων.
B.

Ενδιάµεσοι φορείς

Το GIF 1 και το GIF 2 θα απευθύνονται σε ενδιάµεσους φορείς εµπορικού προσανατολισµού,
τους οποίους διαχειρίζονται ανεξάρτητες οµάδες που συνδυάζουν τα κατάλληλα προσόντα µε
την απαιτούµενη πείρα. Οι ενδιάµεσοι φορείς επιλέγονται σύµφωνα µε τις βέλτιστες
πρακτικές των επιχειρήσεων και της αγοράς, µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις,
αποφεύγοντας τυχόν σύγκρουση συµφερόντων και αποβλέποντας στη συνεργασία µε ευρύ
φάσµα εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών φορέων ή παρόµοιων οργανισµών.
Γ.

Κριτήρια επιλεξιµότητας

Το GIF λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις αυτοχρηµατοδοτούµενες δραστηριότητες του
Οµίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένου του ΕΤΕπ, µε την
έγκριση επενδυτικής πολιτικής που εµπεριέχει υψηλότερο επιχειρηµατικό κίνδυνο, τόσο όσον
αφορά τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς φορείς όσο και τις επενδυτικές πολιτικές τους.
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
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συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς (δυνάµει της αρχής του
ιδιώτη επενδυτή στην οικονοµία της αγοράς), ανεξάρτητα από τη νοµική φύση και την
ιδιοκτησιακή δοµή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το ποσοστό του κεφαλαίου. Καµία
ανάληψη υποχρεώσεων προς µεµονωµένο φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. EUR.
Το GIF 1 δύναται να συνεπενδύει µε ίδιους πόρους του ΕΤΕπ ή µε πόρους βάσει της εντολής
της ΕΤΕ ή άλλους πόρους που αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης του ΕΤΕπ.
GIF 2
Το GIF 2 θα επενδύει σε ενδιάµεσα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου που επενδύουν σε
ΜΜΕ, κατά κανόνα στις φάσεις B και Γ (επέκταση). Οι συνήθεις µέγιστες συνολικές
επενδύσεις σε ενδιάµεσα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου θα ανέρχονται στο 15% του
συνολικού κεφαλαίου που διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 25% για:
–

νέους φορείς που θεωρείται πιθανό να επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη
αγορών επιχειρηµατικών κεφαλαίων για συγκεκριµένη τεχνολογία ή σε
συγκεκριµένη περιφέρεια·

–

φορείς των οποίων το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στην οικοκαινοτοµία·

–

φορείς που δηµιουργούνται από νεοσυσταθείσες οµάδες διαχείρισης.

Σε περίπτωση συνεπενδύσεων µε ίδιους πόρους του ΕΤΕπ ή πόρους βάσει της εντολής της
ΕΤΕ ή άλλους πόρους που αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης του ΕΤΕπ, η µέγιστη
συνεισφορά του GIF 2 θα ανέρχεται στο 15%. Τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου που
επενδύεται σε οποιονδήποτε φορέα πρέπει να προέρχεται από επενδυτές που λειτουργούν σε
συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς (δυνάµει της αρχής του
ιδιώτη επενδυτή στην οικονοµία της αγοράς), ανεξάρτητα από τη νοµική φύση και την
ιδιοκτησιακή δοµή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το ποσοστό του κεφαλαίου. Καµία
ανάληψη υποχρεώσεων προς µεµονωµένο φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. EUR.
∆.

Ισότιµες επενδύσεις

Οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του µηχανισµού GIF σε ενδιάµεσο
χρηµατοπιστωτικό φορέα είναι ισότιµες µε εκείνες που πραγµατοποιούν οι ιδιώτες επενδυτές.
E.

∆ιάρκεια ζωής του µηχανισµού

Το GIF θα αποτελεί µακροπρόθεσµο µηχανισµό που θα συµµετέχει σε ενδιάµεσους
χρηµατοπιστωτικούς φορείς, κατά κανόνα, για 5 έως 12 έτη. Εν πάση περιπτώσει, η διάρκεια
των επενδύσεων στο πλαίσιο του µηχανισµού GIF δεν θα υπερβαίνει τα 19 έτη από τη
σύναψη της σύµβασης ανάθεσης µεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕπ. Θα πρέπει να
προβλεφθούν κατάλληλες στρατηγικές εξόδου στις συµφωνίες µεταξύ του ΕΤΕπ και των
ενδιάµεσων φορέων.
ΣΤ.

Ρευστοποίηση επενδύσεων

∆εδοµένου ότι οι περισσότερες επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο του
µηχανισµού GIF πρέπει να είναι σε µη εισηγµένους και µη ρευστούς τίτλους, η ρευστοποίηση
αυτών των επενδύσεων πρέπει να βασίζεται στη διανοµή των εσόδων που εισπράττονται από
τον ενδιάµεσο φορέα µετά την πώληση των επενδύσεών τους σε ΜΜΕ.
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Ζ.

Επανεπένδυση εσόδων από ρευστοποιηθείσες επενδύσεις

Τα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων και των επιστροφών που θα εισπραχθούν
από το ΕΤΕπ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013, θα προστεθούν στους πόρους του µηχανισµού και
θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του.
3.

Εφαρµογή του µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ

A.

Εισαγωγή

Οι παράµετροι σχετικά µε την καταπίστευση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση θα
αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕπ. Η Επιτροπή
εφαρµόζει ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για τη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων.
B.

Ενδιάµεσοι φορείς

Οι ενδιάµεσοι φορείς θα επιλέγονται µεταξύ των συστηµάτων εγγύησης που ήδη
εφαρµόζονται ή που ενδέχεται να εφαρµοστούν σε επιλέξιµες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων
των οργανισµών αµοιβαίων εγγυήσεων, και οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Οι διαδικασίες επιλογής πρέπει να είναι διαφανείς και να µην
επιφέρουν διακρίσεις, αποφεύγοντας τυχόν σύγκρουση συµφερόντων.
Οι ενδιάµεσοι φορείς θα επιλέγονται σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και µε
γνώµονα τα εξής:
–

τον αντίκτυπο στον όγκο της χρηµατοδότησης (δάνεια, µετοχικό κεφάλαιο ή οιονεί
µετοχικό κεφάλαιο) που παρέχεται στις ΜΜΕ, και/ή

–

τον αντίκτυπο στην πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, και/ή

–

τον αντίκτυπο στην ανάληψη κινδύνου όσον αφορά τη χρηµατοδότηση ΜΜΕ από
τον οικείο ενδιάµεσο φορέα.

Γ.

Επιλεξιµότητα

Τα χρηµατοοικονοµικά κριτήρια που διέπουν την επιλεξιµότητα στο πλαίσιο του µηχανισµού
εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ πρέπει να καθορίζονται για κάθε ενδιάµεσο φορέα βάσει των
δραστηριοτήτων του, µε σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ΜΜΕ. Αυτοί οι
κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες και τις πρακτικές της αγοράς που
επικρατούν στον σχετικό τοµέα.
Θα είναι επιλέξιµη η χρηµατοδότηση για την απόκτηση υλικών και άυλων περιουσιακών
στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων καινοτοµίας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της απόκτησης αδειών εκµετάλλευσης.
Τα κριτήρια που αφορούν την τέταρτη θυρίδα του µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ
["δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ"]
περιλαµβάνουν µεµονωµένες και πολύπλευρες συναλλαγές, καθώς και συναλλαγές µεταξύ
διαφόρων κρατών. Η επιλεξιµότητα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς,
ιδίως όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα και τη διαφοροποίηση του κινδύνου του
τιτλοποιηµένου χαρτοφυλακίου.
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∆.

Όροι εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις που εκδίδονται από το ΕΤΕπ εξ ονόµατος της Επιτροπής στο πλαίσιο της
θυρίδας "α) χρηµατοδότηση µε δανειακά κεφάλαια", της θυρίδας "β) µικροπιστώσεις" και της
θυρίδας "γ) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια" του µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των
ΜΜΕ θα καλύπτουν ένα τµήµα του κινδύνου που αναλαµβάνει ο ενδιάµεσος φορέας στο
πλαίσιο χαρτοφυλακίου χρηµατοδότησης µεµονωµένων συναλλαγών. Η τέταρτη θυρίδα του
µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ ["δ) τιτλοποίηση"] πρέπει να περιλαµβάνει τον
επιµερισµό του κινδύνου ορισµένων τιτλοποιηµένων µεριδίων που είναι αρχαιότερα του
πρώτου τµήµατος ζηµιών ή την ανάληψη του κινδύνου ενός σηµαντικού µέρους του πρώτου
τµήµατος ζηµιών από τον αρχικό επενδυτή και τον επιµερισµό του υπόλοιπου τµήµατος.
Οι εγγυήσεις που παρέχονται από το ΕΤΕπ σχετικά µε τη θυρίδα "α) χρηµατοδότηση µε
δανειακά κεφάλαια", τη θυρίδα "β) µικροπιστώσεις" και τη θυρίδα "γ) ίδια κεφάλαια ή οιονεί
ίδια κεφάλαια" του µηχανισµού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ θα είναι, κατά κανόνα, ισότιµες
µε τις εγγυήσεις ή, όπου κρίνεται σκόπιµο, µε τη χρηµατοδότηση από τον ενδιάµεσο φορέα.
Το ΕΤΕπ δύναται να χρεώνει σε ενδιάµεσο χρηµατοπιστωτικό φορέα προµήθεια που
υπολογίζεται επί τη βάσει δεσµευµένων ποσών τα οποία όµως δεν έχουν χρησιµοποιηθεί
σύµφωνα µε συµφωνηµένη κλίµακα ("προµήθειες ανάληψης υποχρεώσεων") καθώς και
προµήθειες εγγυήσεων. ∆ύναται επίσης να επιβάλει προµήθεια σχετικά µε µεµονωµένες
συναλλαγές τιτλοποίησης.
E.

Ανώτατο όριο των µέγιστων σωρευτικών ζηµιών του ΕΤΕπ

Πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά το κόστος που συνεπάγεται ο µηχανισµός για τον
γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε, σε καµία περίπτωση, να µην
υπερβαίνει τα δηµοσιονοµικά κονδύλια που χορηγούνται στο ΕΤΕπ στο πλαίσιο του εν λόγω
µηχανισµού. ∆εν πρέπει να υπάρχει ενδεχόµενη υποχρέωση στον προϋπολογισµό.
Η υποχρέωση του ΕΤΕπ να καταβάλει το µερίδιό του όσον αφορά τις ζηµίες του ενδιάµεσου
φορέα θα εξακολουθήσει να ισχύει έως ότου το σωρευτικό ποσό των πληρωµών που
πραγµατοποιούνται για την κάλυψη των ζηµιών από συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό
χαρτοφυλάκιο, µειωµένο –όπου κρίνεται σκόπιµο– κατά το σωρευτικό ποσό της αντίστοιχης
ανάκτησης των ζηµιών, φθάσει το προσυµφωνηµένο ποσό, µετά το οποίο η εγγύηση του
ΕΤΕπ ακυρώνεται αυτοµάτως.
ΣΤ.

Ανάκτηση ζηµιών και άλλα έσοδα καταβλητέα στον καταπιστευτικό λογαριασµό

Τυχόν ανάκτηση ζηµιών από συγκεκριµένο ενδιάµεσο φορέα πρέπει να πιστώνεται στον
καταπιστευτικό λογαριασµό και να λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του ανώτατου ορίου
των µέγιστων σωρευτικών ζηµιών του ΕΤΕπ έναντι του ενδιάµεσου φορέα. Οποιαδήποτε
άλλα έσοδα, όπως οι προµήθειες ανάληψης υποχρεώσεων και οι προµήθειες εγγυήσεων, θα
πιστώνονται στον καταπιστευτικό λογαριασµό και, αν ληφθούν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου
2013, θα προστίθενται στους πόρους του µηχανισµού.
Ζ.

∆ιάρκεια του µηχανισµού

Οι µεµονωµένες εγγυήσεις ΜΜΕ ισχύουν έως 10 έτη.
4.
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A.

Εισαγωγή

Οι διατάξεις εφαρµογής για τη δράση "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης" και τη δράση "Εταιρική
σχέση", συµπεριλαµβανοµένων των παραµέτρων της καταπίστευσης, της διαχείρισης και της
παρακολούθησης, θα υπόκεινται σε συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕπ ή των
σχετικών διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Οι ενδιάµεσοι φορείς πρέπει να επιλέγονται σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.
Οι διαδικασίες επιλογής για την παροχή τεχνικής βοήθειας πρέπει να είναι διαφανείς και να
µην επιφέρουν διακρίσεις, αποφεύγοντας τυχόν σύγκρουση συµφερόντων.
B.

∆ράση "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης"

Η διαχείριση της δράσης "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης" πρέπει να πραγµατοποιείται βάσει
καταπίστευσης. Η χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πρέπει να καλύπτει το συνολικό
κόστος της δράσης, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων διαχείρισής της και οποιεσδήποτε
άλλες επιλέξιµες δαπάνες ή έξοδα. Οι παρεχόµενες επιδοτήσεις πρέπει να στηρίζουν τα
ταµεία επενδύσεων που περιλαµβάνουν κεφάλαια αρχικής ώθησης στο συνολικό επενδυτικό
πρόγραµµά τους, καλύπτοντας τµήµα του απορρέοντος κόστους διαχείρισης.
Γ.

∆ράση "Εταιρική σχέση"

Η διαχείριση της δράσης "Εταιρική σχέση" πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω του ΕΤΕπ ή
σχετικών διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Πρέπει να καλύπτει την τεχνική βοήθεια,
τα έξοδα διαχείρισης και άλλες επιλέξιµες δαπάνες για τη στήριξη της ενίσχυσης των
ικανοτήτων.
5.

Αξιολόγηση

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες,
λαµβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση
που θεσπίζεται µε την απόφαση 98/347/ΕΚ του Συµβουλίου και του πολυετούς
προγράµµατος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θεσπίζεται µε την απόφαση 2000/819/ΕΚ του Συµβουλίου. Οι
εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να εκτιµούν τον αντίκτυπο των κοινοτικών χρηµατοδοτικών
µέσων για τις ΜΜΕ και να παρέχουν ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων που έχουν
επιτευχθεί, ιδίως µε την αξιολόγηση του αποτελέσµατος µόχλευσης και της σχέσης κόστουςοφέλους κάθε µέσου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να περιλαµβάνουν στατιστικά
δεδοµένα, όπως:
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–

για το GIF, τον αριθµό των ΜΜΕ που καλύφθηκαν και τον αριθµό των θέσεων
εργασία που δηµιουργήθηκαν·

–

για το µηχανισµό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, τον συνολικό όγκο των δανείων που
δόθηκαν από τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς φορείς στις ΜΜΕ και τον
αριθµό των ΜΜΕ που καλύφθηκαν·

–

για τη δράση "Κεφάλαιο αρχικής ώθησης", τον αριθµό των οργανισµών που
στηρίχθηκαν και τον όγκο των επενδύσεων σε κεφάλαια αρχικής ώθησης·
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–

για τη δράση "Εταιρική σχέση", τον αριθµό των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
φορέων που στηρίχθηκαν και των ΜΜΕ που καλύφθηκαν·

–

τυχόν ειδικά αποτελέσµατα σχετικά µε την οικοκαινοτοµία.

Πρέπει να προβάλλονται επαρκώς τα αποτελέσµατα και τα διδάγµατα από τις εκθέσεις των
εξωτερικών αξιολογητών, καθώς και η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των
ενδιαφεροµένων φορέων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων και της καινοτοµίας
που ορίζονται στο άρθρο 20
α.

β.

γ.

EL

Υπηρεσίες ενηµέρωσης, ανάδρασης και επιχειρηµατικής συνεργασίας
–

διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία και τις ευκαιρίες της
εσωτερικής αγοράς εµπορευµάτων και υπηρεσιών·

–

ενεργό προώθηση κοινοτικών προγραµµάτων, πρωτοβουλιών και πολιτικών
σχετικά µε τις ΜΜΕ·

–

λειτουργικά εργαλεία για τον υπολογισµό του αντικτύπου της ισχύουσας
νοµοθεσίας για τις ΜΜΕ·

–

συµβολή στην εκπόνηση µελετών της Επιτροπής για την αξιολόγηση του
αντικτύπου·

–

εφαρµογή άλλων κατάλληλων µέσων για την ενεργό συµµετοχή των ΜΜΕ στη
διαδικασία χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής·

–

παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη διασυνοριακών
δραστηριοτήτων·

–

στήριξη των ΜΜΕ στην εξεύρεση επιχειρηµατικών εταίρων µέσω των
κατάλληλων εργαλείων.

Υπηρεσίες µεταφοράς της καινοτοµίας, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας
–

διάδοση των πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις
πολιτικές, τη νοµοθεσία και τα προγράµµατα στήριξης στον τοµέα της
καινοτοµίας·

–

συµµετοχή στη διάδοση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων·

–

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

–

τόνωση των ικανοτήτων καινοτοµίας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ·

–

διευκόλυνση της σύνδεσης µε άλλες υπηρεσίες καινοτοµίας.

Υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των ΜΜΕ στο κοινοτικό
πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ)
–

αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ σχετικά µε το κοινοτικό πρόγραµµαπλαίσιο για την Ε&ΤΑ·

–

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·
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συνδροµή των ΜΜΕ κατά την εκπόνηση και το συντονισµό προτάσεων
σχεδίων για τη συµµετοχή στο κοινοτικό πρόγραµµα-πλαίσιο για την Ε&ΤΑ.
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
1. NAME OF THE PROPOSAL :
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a
Competitiveness and Innovation framework Programme (2007-2013)
2. ABM / ABB FRAMEWORK
Policy area:

Enterprise and Industry

Activities:

Competitiveness, Industrial Policy, Innovation and Entrepreneurship

Policy area:

Economic and Financial Affairs

Activities:

Operations and Financial Instruments

Policy area:

Information Society and Media

Activities:

eEurope

Policy area:

Environment

Activities:

Environmental programmes and projects

Policy area:

Energy and Transport

Activities:

“Intelligent Energy Europe” Programme

3. BUDGET LINES
3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance
lines (ex- B.A lines)) including headings :
Headings within the Financial Perspectives 2007-2013
1. Sustainable Growth;
1a) Competitiveness for growth and employment
A new budget structure will be defined after approval of the Interinstitutional
agreement on the Financial Perspective 2007-2013. For information, the current
budget lines corresponding to the activities that will be carried on in the
Competitiveness and Innovation Programme are listed below.
Economic and financial affairs
01 04 05 (Programme for enterprise and entrepreneurship – improvement of the
financial environment for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);
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Enterprise and Industry
02 02 03 01 (Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship, and
particularly for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);
02 02 03 02 Support for SMEs in the New Financial Environment
02 02 03 03 Pilot project: Transfer of expertise through mentoring
02 03 01 Research and Innovation
02 03 02 Support for the coherent development of policies
02 05 (Competitiveness and sustainable development, Council Decision
96/419/EC);
02 01 04 03 Industrial competitiveness policy for the European Union —
Expenditure on administrative management
02 01 04 04 (Programme for enterprise and entrepreneurship, administrative
support, Council Decision 2000/819/EC);
02 01 05 01Expenditure related to research staff
02 01 05 02 Research extern al staff
02 01 05 03 Other management expenditure for research
Information Society and Media
09 030100 Modinis
09 030200 Promotion of the European digital presence in global networks
09 010402 Promotion of the European digital presence in global networks Expenditure on administrative management
09 030400 Trans-European telecommunications networks
09 010403 Trans-European telecommunications networks - Expenditure on
administrative management
Environment
07 03 04 LIFE III (Financial Instrument for the Environment — 2000 to 2006)
— Projects on Community territory—Part II (environmental protection)
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07 01 04 03 LIFE III (2000-2006) – part II (environmental protection) –
expenditure on administrative management
Energy and Transport
ABB 06 04 01: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006)
ABB 06 01 04 08: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006) Expenditure on administrative management
ABB 06 01 04 30: “Intelligent Energy Executive Agency
3.2. Duration of the action and of the financial impact:
Period of application: 1st January 2007 – 31st December 2013
Payments from the EU budget may be made beyond 31st December 2013
3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) :
Budget line

New

EFTA
contribution

Contributions
from applicant
countries

Heading in
financial
perspective

Operational
expenditure
Entrepreneurship
and
Innovation
programme

Noncomp

Diff1

YES

YES

YES

As of 2007:
1a

Operational
expenditure
ICT
Policy
support
programme

Noncomp

Diff

YES

YES

YES

As of 2007:
1a

Operational
expenditure
Intelligent Energy
Europe Programme
Administrative
expenditure for the
framework
Programme

1

EL

Type of
expenditure

Noncomp

Diff

Noncomp

NonDiff

YES

YES

YES

YES

YES

YES

As of 2007:
1a

As of 2007:
1a

Differentiated appropriations
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4. SUMMARY OF RESOURCES
4.1. Financial Resources (current prices)
4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)
EUR million (to 3 decimal places)
Section
no.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

385,700

423,900

516,000

561,000

630,000

677,000

733,000

3926,600

173,800

263,700

382,000

476,300

625,000

637,600

700,8003

3926,600

c

27,000

30,000

37,000

40,000

47,000

50,000

55,000

286,000

Commitment
Appropriations

a
+
c

412,700

453,900

553,000

601,000

677,000

727,000

788,000

4212,600

Payment
Appropriations

b
+
c

200,800

293,700

419,000

516,300

672,000

687.600

722,400

4212,600

d

3,240

Expenditure type

Operational expenditure2
Commitment
Appropriations (CA)
Payment
(PA)

8.1

Appropriations

a
b

667,400

Administrative
expenditure within
reference amount4

Technical
&
administrative assistance
(NDA)

8.2.4

TOTAL REFERENCE AMOUNT

700,8005

Administrative
expenditure
not included in reference
amount6
Human resources and
associated
expenditure
(NDA)

2
3
4
5
6
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8.2.5

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

22,680

Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
Beyond 2013.
Expenditure within article xx 01 04 of Title xx. Note: part of this amount should finance the
Executive agency, subject to a preliminary cost-benefit study.
Beyond 2013.
Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. Additional costs
compared to current expenditure for the implementation of the Programme’s elements as existing
today.
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Administrative costs, other
than human resources and
associated
costs,
not
included in reference amount
(NDA)

8.2.6

-

e

-

-

-

-

-

-

-

Total indicative financial cost of intervention
TOTAL CA including cost
of Human Resources

a+c+d+e

TOTAL PA including cost
of Human Resources

b+c+d+e

415,940

457,140

556,240

604,240

680,240

730,240

791,240

4235,280

204,040

296,940

422,240

519,540

675,240

690,840

725,640
700,8007

4235,280

4.1.2. Compatibility with Financial Programming
The proposal is compatible with financial programming as proposed by the
Commission (COM(2004)101 of 26 February 2004)
4.1.3. Financial impact on Revenue
The proposal has no financial implications on revenue
4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see
detail under point 8.2.1.

Annual
requirements8

Total number of
human resources

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

30

-

-

-

-

-

-

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES
5.1. Need to be met in the short or long term
As an essential instrument in support of the strategy for growth and jobs, the
Competitiveness and Innovation Programme will have to meet the following
needs:

7
8
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Beyond 2013.
The 19 posts shown are additional human resources as compared to 2006. After 2007, no further
additional human resources are required.
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•

Foster the competitiveness of enterprises and in particular SMEs, by
improving access to finance, providing Europe-wide business and innovation
support services, encouraging entrepreneurial spirit in Europe.

•

Boosting innovation, including eco-innovation, as one of the keys to
productivity growth.

•

Encouraging the development and uptake of Information and
Communication Technologies (ICT)9, one of the main innovative means to
improve productivity.

•

Accelerating action in the fields of energy efficiency, renewable energy
sources and energy diversification in Europe.

Beyond addressing the problems outlined above, the underlying motive force is to bring
together Community programmes and activities in the field of competitiveness and
innovation into one coherent and synergetic framework, while also addressing
complementary environmental concerns.
5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with
other financial instruments and possible synergies
All the areas covered by the framework Programme (which is based on Articles 156,
157(3) and 175(1) of the Treaty) fall under shared responsibility of Member States and
Community. The CIP will therefore intervene only where a demonstrable European
added value is present, and the management committees of each specific programme will
ensure coherence and complementarity with actions at Member States level. As an
instrument to implement the Community strategy for growth and jobs, the
Competitiveness and Innovation framework Programme clearly finds its place in the
context of a partnership between different actors, and its instruments are designed to
provide a leverage effect. Moreover, the innovation and business support networks will
perform a feedback function and help the Commission in constantly assessing the actual
needs, the proportionality of actions and the respect of subsidiarity.
There are certain system/market failures that can best be tackled via public interventions.
The Competitiveness and Innovation framework Programme will add value to national
interventions by:
•

9
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Providing a European dimension in support of innovation for enterprises, through
assistance services in the areas of transfer of technology, clustering and
networking. Innovation policy takes place mostly at national and regional levels
but there is a need for intervention at Community level, as international cooperation is developing rapidly in innovation matters, and for trans-national
exchange of experience, networking and benchmarking. Therefore Community
action will add value to national interventions by providing a European

Enterprise Policy Scoreboard, SEC(2003) 1278, 4.11.2003.
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dimension in support of innovation for enterprises, through assistance services in
the areas of transfer of technology, clustering and networking.
•

einforcing competitiveness and facilitating SMEs’ access to finance; the
Community intervention has a leverage potential on other existing financial
instruments, and details on the expected impact are made available in the Impact
Assessment.

•

ccelerating the uptake of environmental technologies leading to a more efficient
use of resources and the opening of new markets, while protecting the
environment more cost-efficiently. This should contribute to improving the
competitiveness of European industry and creating the conditions for sustainable
economic growth.

•

Stimulating a wider uptake of ICT by businesses, public sector and citizens
across Europe, and developing an information society for all, based on
trustworthy and secure products and services. ICT uptake and best use are
affected by perceived concerns with regard to returns on investments and security
aspects, with a genuine European dimension (if not global, for example in the
security field). The EU level, for reasons of scale and scope, is also best suited to
fostering interoperability for the users' benefit10.

•

Accelerating the uptake of sustainable energy technologies, in the context of EU
targets for sustainable energy and the Millennium Development goals.

As far as synergies with other Community programmes are concerned, please refer to
chapter 4 of the explanatory memorandum.
Finally, the very structure and concept of the CIP reflects the intention to create synergies
between several Community programmes that existed separately up to 2006 by bringing
them under a common framework.
5.3. Objectives, expected results and related indicators11 of the proposal in the context
of the ABM framework
5.3.1. The Competitiveness and Innovation framework Programme
The framework Programme has the following objectives:

10
11
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Preliminary Analysis of the Contributions of the EU Information Society Policies and Programmes to the
Lisbon and Sustainable Development Strategies – ongoing study by DG INFSO C3, 2005.

The indicators relevant to the policy development and coordination activities are, by necessity,
rather “soft”. This is due to the fact that their direct impacts are difficult to measure because (a)
they are often influential in nature, rather than direct actions, (b) they are therefore difficult be
isolate from contextual factors, and it is thus difficult to establish direct causal relationships, (c)
the impact on the final beneficiaries usually depends on subsequent implementation of
recommendations by Member States.
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(a)

to foster the competitiveness of enterprises and in particular Small
and Medium sized Enterprises (SMEs);

(b)

to promote innovation including eco-innovation;

(c)

to accelerate the development of a competitive, innovative and
inclusive Information Society;

(d)

to promote energy efficiency and new and renewable energy sources
in all sectors including transport.

These objectives are pursued through the implementation of specific
programmes. Indicators are established at the level of specific
programmes.
5.3.2. The Entrepreneurship and Innovation programme:
The programme shall provide for action to support, improve, encourage and
promote:
access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in
innovation activities;
SME co-operation;
Innovation, including eco-innovation in enterprises;
innovation governance and culture;
economic and administrative reform for more entrepreneurship and
competitiveness in industry and service sectors.

Access to finance for the start-up and growth of SMEs

and investment in innovation activities

Objective

Indicators

Verification source

increasing investment volumes of
venture capital funds and
investment vehicles promoted by
business angels

Degree of change (in investment
volumes of venture capital funds
and investment vehicles
promoted by business angels)

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

providing leverage to SME debt
financing instruments

Change in volume of investment
financing

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

The number of SMEs receiving

Annual reporting and monitoring,

12
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12

With regard to the Community Financial Instruments it should be the indicators shown are subject
to external variables and influences, not least the state of the economy and political conditions at
local, regional, national, and Community level.
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improving the financial
environment for SMEs

new financing

programme evaluation

Jobs created in SMEs receiving
new financing

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Total net disbursement

Annual reporting and monitoring

The number of SMEs receiving
new financing

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

SME co-operation
Objective

Indicators

fostering services in support of
SMEs

Verification source

Number of queries answered

Annual reporting and monitoring

Number of awareness raising
campaigns

Annual reporting and monitoring
Annual reporting and monitoring

Number of on-line consultations
carried out
contributing to measures helping
SMEs to cooperate with other
enterprises across borders,
including SME cooperation in the
field of European standardisation

Number of cross-border
cooperation projects carried out

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

promoting and facilitating
international business
cooperation

Number of international
cooperation projects carried out

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Innovation, including eco-innovation in Enterprises
Objective
Better innovation performance of
EU enterprises

Indicators
Employment in high-tech
services (% of total workforce)

Verification source
European Innovation Scoreboard
(this corresponds to the out-put
indicators currently used in the EIS)

High-tech exports - Exports of
high technology products as a
share of total exports
Sales of new-to-market products
(% of turnover)
Sales of new-to-firm not new-tomarket products (% of turnover)
Employment in medium-high and
high-tech manufacturing (% of
total workforce)
EPO patents registration per
million population
USPTO patents registration per
million population
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Triadic patent families per million
population
Number of domestic community
trademarks registration per
million population
Number of domestic industrial
designs registration per million
population
To foster sector-specific
innovation, clusters, networks of
excellence, public-private
innovation partnerships and
cooperation with relevant
international organisations,
initiatives and networks, and the
use of innovation management

More information on sector
specific innovation needs and
performances.
Increase of interaction and
cooperation among, clusters,
networks of excellence, publicprivate innovation partnerships
including science-industry
cooperation
SMEs using non-technological
change (% of SMEs)
University R&D expenditures
financed by business sector

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
European Innovation Scoreboard
European Innovation Scoreboard
European Innovation Scoreboard

Innovative SMEs co-operating
with others (% of SMEs)
To support national and regional
programmes for business
innovation

Number of joint or coordinated
programmes or actions.

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Number of enterprises benefiting
from the support from these joint
or coordinated programmes or
actions.

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Amount of national and regional
funding, as well as private cofunding leveraged for business
innovation per € 1 million CIP
contribution.

EL

supporting services, in particular
for trans-national knowledge and
technology transfer and
management of intellectual and
industrial property

Number of services provided

exploring new types of
innovation services

Results of evaluation with regard
to any new types of innovation
services tested

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

To support the market replication
of innovative technologies

Number of demonstrations
performed

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Number of technology transfer
agreements resulting from the
services.
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Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
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To support the uptake and wider
use of environmental
technologies, to improve the
eco-efficiency of EU industry

Number of environmental
technologies supported

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Indicators under development on
eco-efficiency and on the market
penetration of environmental
technologies

Innovation scoreboard, programme
evaluation

Entrepreneurship and Innovation culture
Objective

Indicators

Verification source

Encouraging entrepreneurial
mindsets, skills and culture, and
the balancing of entrepreneurial
risk and reward

Degree of change in propensity
to become an entrepreneur

Eurobarometer, programme
evaluation

Quality of regulatory and
administrative environment

Eurobarometer, programme
evaluation

Contributing to the definition and
promotion of competitiveness
strategies for industry and
service sectors

Number and quality of
contributions

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Facilitating mutual understanding
and learning between national
and regional
actors

Number of initiatives launched in
the area, including conferences
and studies

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

Economic and Administrative Reform
Objective

Indicators

Verification source

Collecting data, analysing and
monitoring performance, and
developing and coordinating
policy

Number of qualitative studies in
the area

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

To support mutual learning for
excellence in national and
regional administrations

Number of new mutual learning
and cooperation projects and
networks

Annual reporting and monitoring,
programme evaluation

To promote awareness of
innovation and disseminating
good innovation practices

Number of awareness-raising
events/campaigns completed

Annual monitoring, programme
evaluation

Number of hits on Innovation
Portal web-site

EL
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5.3.3. The ICT Policy support programme
The ICT Policy Support Programme shall provide for the following actions:
(a)

development of the Single European information space and strengthening
of the internal market for information products and services;

(b)

stimulation of innovation through a wider adoption of and investment in
ICTs;

(c)

development of an inclusive information society and more efficient and
effective services in areas of public interest, and improvement of the
quality of life.

The indicators relevant to the ICT policy support programme build on the existing and
used Eurostat Information Society Policy and Structural indicators and on the eEurope
indicators. When these indicators are not sufficient to best capture measures of quality of
objectives or effectiveness of policy measures, other “soft” indicators are to be used
based on Eurobarometer surveys.
It should be remembered that these indicators are also subject to review and update.

Objective

Indicators

Verification source

Development of single European
information space;

Quality and effectiveness of
content accessibility by different
devices

Eurostat
Information
Society
Structural
Indicators;
Eurobarometer survey - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

13

eEurope Indicator 4 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

ensuring seamless access to
ICT–based
services
and
establishing
appropriate
framework conditions for rapid
and appropriate take up of

13
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Speed of interconnections and
services available between and
within national research and
education networks (NRENs)
within EU and world-wide

Liste des indicateurs d’étalonnage pour le plan d’action eEurope - 13493/00 - ECO 338 - n° doc
préc. : 10486/00 ECO 216 CAB 7 SOC 266 EDUC 117. The eEurope indicators are subject to a
process of periodical revision and update in the course of eEurope Action Plans and follow-up
initiatives.
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converging
digital
communications and services.
Issues
at
stake
include
interoperability and higher levels
of security and trust

Percentage of EU web sites in the
national top 50 visited

eEurope Indicator 22 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation
Eurobarometer survey - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Perceived quality of public service
multilingual websites
Eurostat

Citizens access to and use of the
Internet
Eurostat

Enterprises access to and use of
ICTs
Eurostat
Information
Indicators

Society

Policy

Perceived security. Quality of
filtering technologies. Number of
network
security
concerns.
Number of criminal cases on the
internet.
Internet
users'
experience and usage regarding
ICT-security. (** see below).

Wider adoption of and investment
in ICTs,

Eurostat / OECD indicators on
ICT investment

ENISA monitoring; Eurobarometer
survey;
Eurostat
Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Eurostat
Information
Society
Structural Indicators – OECD
statistical
reports
Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator (22- iii – iv) Annual reporting and monitoring,
programme evaluation
promoting
innovation
in
processes, services and products
enabled by ICT, notably in SMEs
and public services, taking into
account the necessary skills

EL

Amount
of
government
information (by pages or by
megabytes) which is digitalised
and available on line
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requirements, accelerating the
translation of ICT research results
into practical applications

facilitating public and private
interaction as well as partnerships
for accelerating innovation and
investments in ICTs, increasing
the attractiveness of Europe as a
place to invest in innovation in
ICT

promoting and raising awareness
of the opportunities and benefits
that ICT brings to citizens and
businesses, stimulating debate at
the European level on emerging
ICT trends

Employment in the on-line content
sector

Percentage of companies that buy
and sell over the Internet
Definition

eSkills
reports;
Eurostat
eLearning indicators - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 16 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation
Public use of government on-line
services - for information/ for
submission of forms

eEurope indicator 18 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Percentage of public procurement
which can be carried out on-line
eEurope indicator 19 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

Inclusive Information Society,
more efficient and effective
services in areas of public interest
and improved quality of life.

Information
Indicators

Society

Policy

Quality and efficiency of on-line
services. Impact on quality of life

widening ICT accessibility and
digital literacy;
reinforcing trust and confidence
as well as support of ICT use,
addressing in particular privacy
concerns;
improving the quality, efficiency
and availability of electronic
services in areas of public interest
and for ICT enabled participation,
[including interoperable panEuropean or cross border public
services as well as the
development of common interest
building blocks and sharing good
practices].

EL

Information
Indicators

Society

Policy

Percentage of teachers using the
Internet
for
non-computing
teaching on a regular basis

Percentage of workforce with (at
least) basic IT training

Eurostat - Annual reporting and
monitoring,
programme
evaluation

Eurobarometer survey - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 10 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 11 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 12 - Annual
reporting
and
monitoring,
programme evaluation

eEurope indicator 13 - Annual
reporting
and
monitoring,
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Number of places and graduates
in ICT related third level education

programme evaluation

Percentage of workforce using
telework
Definition

** (as above)
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5.3.4. The Intelligent Energy Europe Programme
The proposed programme aims to support sustainable development in the energy context,
making a balanced contribution to the achievement of the following general objectives:
security of energy supply, competitiveness, and environmental protection. The Union has
set itself clear quantitative targets for the uptake of sustainable energy to be achieved by
2010. These include:
• doubling the share of renewable energy sources in EU energy consumption to reach
12%,
• increasing to 22% the share of electricity generated by renewable sources and
• increasing up to 5.75% the share of bio-fuels in all petrol and diesel used for transport.
• Rationalise and stabilise energy consumption to reduce energy intensity, aiming at
saving at least 1% more energy each year.
A number of more qualitative targets are also to be achieved such as increased sales of
energy efficient products/appliances, expand high-efficient cogeneration, reduced energy
consumption of energy-using products and number of products complying with ecodesign requirements. A proposal has also been made for Member States to further reduce
the amount of energy distributed to final consumers by 1% per year.
The objectives and a non-exhaustive list of key baseline indicators are presented in the
table below:

Objectives

Key baseline indicators

Justification / source

To provide 22% of electricity from
renewable sources in EU-15 (21%
in EU-25)

Contribution of renewable energy
sources
to
total
electricity
generation. (Eurostat data).

2001/77/EC: The Promotion of
Electricity from renewable energy
sources in the internal energy
market

To have 5.75% of biofuels in all
petrol and diesel used for transport
by 2010

Biofuels production (contribution to
total petrol and diesel market).

2003/30/EC. Promotion of the use
of biofuels or other renewable fuels
for transport

Hectares growing biomass for
biofuel production. (Eurostat data)
Rationalise and stabilise energy
consumption to reduce energy
intensity, aiming at saving at least
1% more energy each year.

EL

Electricity generated by CHP plant
(Eurostat data)
Other indicators can also be used
to indirectly measure the impact of
a number of energy savings
Directives. They can be used to
measure impacts in terms of CO2
emissions, energy intensity and

78

2004/08/EC:
Promotion
of
cogeneration based on useful heat
demand.
2002/91/EC. Directive on the
Energy Performance of Buildings
COM(2003) 739: Proposal for a
Directive on energy end use

EL

energy and electricity consumption:
•
•
•
•
(Voluntary
initiatives)
Energy
efficiency labelling to contribute
towards
reducing
energy
consumption

efficiency and energy services.

CO2 emissions per capita
Energy intensity
Final energy consumption
Final household energy
consumption by fuel

Baseline indicators could include
data on the average energy
efficiency of appliances sold, the
improvements in energy efficiency
of appliances (rating A to G, now to
be A++)

Energy labelling Directives:
•
•
•
•

For eco-design, could cover a wide
range of products, including heating
and water heating equipment,
electric motor systems, lighting,
domestic
appliances,
office
equipment, consumer electronics
and air conditioning systems.

•
•
•
•

95/12/EC – Household
washing machines
95/13/EC – Household electric
tumble driers
96/60/EC – Household
combined washers-driers
97/17/EC – Household
dishwashers
98/11/EC – Household lamps
2002/40/EC -Household
electric ovens
2002/31/EC - Household airconditioners
2003/66/EC - household
electric refrigerators, freezers
and their combinations

Minimum
energy
efficiency
requirements for energy using
products:
•
•
•

92/42/EC – Hot water boilers
96/57/EC – Household electric
refrigerators, freezers and
combinations
2000/55/EC – Ballasts for
fluorescent lighting

Regulation (EC) No 2422/2001 energy
efficiency
labelling
programme for office equipment
(Energy Star)
COM(2003)453: Proposal for a
Directive
on
establishing
a
framework for the setting of Ecodesign requirements for energy
using products
Establishing the internal energy
market

Degree of openness for gas and
electricity markets (Eurostat data)

Electricity and Gas Directives on
establishing the internal energy
market (Directives 96/92/EC and
98/30/EC respectively)

5.4. Method of Implementation (indicative)
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The method chosen for the implementation of the action is:

Centralised Management.

The action will be partly directly managed by the Commission and partly
indirectly by delegation to national public-sector bodies/bodies with publicservice mission (the European Investment Fund) for the implementation of the
Community financial instruments for SMEs.

Concerning other possibilities for indirect management and given the nature of the
actions and projects planned within the proposed programme (2007-2013), the
Commission considers making use of an existing executive agency or creating a
new one. This will concern only tasks that do not involve political choices.

EL
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6. MONITORING AND EVALUATION

Regular monitoring of the implementation of the framework Programme and of its
specific programmes is foreseen, in accordance with the principles of sound financial
management. Monitoring shall include the drawing up of regular reports on progress
made in implementing the supported activities by means of financial implementation,
results and impact indicators. Audits of individual programme elements will also be
carried out on a regular basis, as part of the annual programming and management cycle
of the Commission.
The Commission shall also establish, for each specific programme, an annual
implementation report regarding the supported activities by means of financial
implementation, results and impact indicators.

6.1. Evaluation
6.1.1. Ex-ante evaluation
The Entrepreneurship and Innovation Programme14
A combined impact assessment and ex-ante evaluation for a Programme of Community
Support for Entrepreneurship and Enterprise Competitiveness was carried out in 2004.
The current multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in
particular for small and medium-sized enterprises (SMEs), adopted by Council Decision
2000/819/EC will end at the end of 200615. The Commission therefore undertook an
extensive combined impact assessment and ex-ante evaluation of the programme foreseen
to follow on from the MAP, which would also incorporate certain Innovation activities
from the Framework Programme for Research and Technical Development.
The combined impact assessment and ex-ante evaluation was used to formally verify that
the financial intervention as proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to
the needs, problems and issues that it is supposed to address. It also helped to ensure that
this intervention is complementary to, coherent with and not in contradiction with other
public interventions and that the necessary monitoring and evaluation systems are being
designed into the programme in order to facilitate the intermediate and ex-post
evaluations to take place at a later date. It examined alternative policy approaches in view

14
15
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It was originally due to end at the end of 2005. However, due to the decision to examine the
possibility to establish a Competitiveness and Innovation framework Programme, a procedure to
prolong the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular
for small and medium-sized enterprises to 31 December 2006 is currently underway.
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of the pursued objectives and explains why the Commission opted for the proposed
programme design and its delivery method. It presented the expected economic, social
and environmental impacts of the proposed new programme, and dealt with the costeffectiveness of the proposed programme. It described what was considered to ensure that
monitoring and future evaluations of the programme will be possible and reliable.
Potential risks for fraud and counter measures were also contemplated. A detailed public
consultation of stakeholders was carried out when designing the proposal for the new
programme. The combined impact assessment and ex-ante presents its design, the results
obtained and how the gathered views and comments have been dealt with in preparing the
programme16.

The ICT policy support Programme
Today, investments in ICTs and the use of on-line services in Europe is lower and slower
than our major competitors17, especially in service sectors. This is undermining the
Union’s potential for economic growth, for improving its public sector services and for
addressing major upcoming societal and economic challenges.
While the prime responsibility remains with business and national public administrations
when making their investment programmes, Community actions play a key role. Without
sufficient financial support:

o There will be insufficient support to pilot actions demonstrating the benefits of
ICT to citizens and businesses.
o The development of fragmented and non interoperable ICT based services of
public interest in the member states. Investment in ICT in public services in the
member states will be tens of Billion Euro per year in the next decade.
Community support is essential to ensure sharing best practice, costs reductions
and above all the development of interoperable solutions and pan European
services.
o A reduced budget will lead to a wide digital divide between a Europe that is aware
of ICT potential and a Europe that is far from innovation and best use of ICT.
o This also has effects on the integration of an enlarged Europe and will lead also to
the loss of cultural assets stemming from multilingualism and cultural diversity.
What impact will it have on the Lisbon goals?

16
17
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Final report available on request at ENTR-DEVELOP-ENTERPR-POLICY@cec.eu.int
Between 1995 and 2001, investment in IT capital goods ran at 1.6 % of GDP less than the US;
from Francesco Daveri, Why is there a productivity problem in the EU?, Centre for European
Policy Studies.
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A clear evidence of the role of ICT in achieving the Lisbon goals is its impact on
productivity growth. More than half of the productivity growth gap between Europe and
the US in the last decade was due to under investment in ICT.
In addition to being a high growth sector, ICTs represent a substantial and increasing part
of the added value of all innovative products and services which are the sources of new
economic activities and jobs creation.
The Intelligent Energy Europe Programme
An ex-ante evaluation of the renewal of the multiannual Community programme for
action in the field of energy “Intelligent Energy – Europe II” (2007-2013) was conducted
by a committed panel of high-level, independent experts, chaired by Ms. Lis Broome, all
belonging to the consortium that was formed by ECORYS Nederland BV, ECOTEC
Research and Consulting Ltd and COWI A/S. The experts have carried out a thorough
study based on a variety of inputs, including existing assessments of previous
programmes, relevant market reports and taking into account the results from wider
stakeholder consultations. The evaluation comprised seven stages, whose outcomes and
recommendations are summarised below. Some parts of it are further developed
elsewhere in this Financial Statement.
This evaluation has been used to formally verify that the financial intervention as
proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to the needs, problems and
issues that it is supposed to address. It also helps to ensure that this intervention is
complementary to, coherent with and not in contradiction with other public interventions
and that the necessary monitoring and evaluation systems are being designed into the
programme in order to facilitate the intermediate and ex-post evaluations to take place at
a later date.
The final report has been submitted to the Commission services on 26 May 2004 and is
available on request at tren-info@cec.eu.int.

6.1.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons
learned from similar experiences in the past)
The Entrepreneurship and Innovation Programme
External evaluations by independent experts18 have confirmed that the multiannual
programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and

18
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Final Evaluation on the Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship and in
particular for SMEs, SEC (2004) 1460 of 15.11.2004, also available at
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medium-sized enterprises (SMEs) (Council Decision 2000/819/EC), met its overall
objectives and that its delivery instruments are effective:
– The Community financial instruments for SMEs were found to have contributed
successfully to facilitating SMEs’ access to finance. They address recognised market
gaps or market failures which will continue to exist despite the integration of the
financial services market. In addition, greater visibility for the Community financial
instruments should be achieved. The role of the European Investment Fund (EIF) in
operating Community financial instruments for SMEs has been considered a best
practice.
– The evaluations have positively stressed the role of business support services for
SMEs. However, these evaluations suggested strengthening their transversal role
Network in the delivery of the programme, including raising awareness, promoting
and disseminating the programme including its instruments, activities and results.
– It was also suggested that activities aiming to exchanging experience and identifying
good practices between the Member States with a view to improve the environment
for entrepreneurship and enterprise become more focussed. Also, monitoring the
follow-up activities carried out by the Member States would add value in this regard.
The lessons learnt from evaluations are being applied directly in the new programme, as
demonstrated below:
How it is addressed by the proposed
programme:

What the evaluators found:
Lack of consistency between the objectives of
the programme and actions carried out under
the programme

Clear objectives and actions

Better integration of various policy making
instruments

Focus on stable objectives and transversal
delivery instruments for the entire programme

Visibility of the programme, including financial
instruments, should be improved

More awareness raising via programme
support and the transversal role of the business
and innovation support services

Allocated resources do not correspond to the
programme’s targets

Objectives and resources have been reviewed

Best projects, best practices studies should be
better promoted

More awareness raising via programme
support and the transversal role of the business
and innovation support services

Overall number of actions should be reduced to
enhance visibility

Will be achieved via the framework clear
objectives and actions

http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/sec_2004_1460
_en.pdf
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The business support services Mission should
be redefined & adapted to the needs of
enterprises

Not only their mission, but also
management support will be re-oriented

the

As regards environmental technologies, the mid-term evaluation of the LIFE III
instrument confirmed that its part on Environment (LIFE-Environment) has demonstrated
and proven a variety of clean technologies in key areas, such as improving water quality
and recycling waste, the adoption of which will aid the implementation of EU
environmental policy.
Member States value the programme and feel that LIFE complements and fills the gaps in
national programmes. It is felt that LIFE projects are most effective where the private and
public sectors work together and where larger SME’s are involved. There has been
considerable debate both in the Commission and amongst Member States over the
definition of innovation and whether only projects that are innovative across Europe
should qualify for support. The evaluation criteria regarding the innovation character of
proposals has been reinforced consequently. In addition, nearly all stakeholders feel that
LIFE-Environment should improve the dissemination in particular as regards the
replication of the results of the projects funded.

The ICT policy support Programme
External evaluations by independent experts have confirmed that eContent, eTEN and
PROMISE (now Modinis) programmes, contribute to the achievement of their overall
objectives and guarantee value added. However, evaluations stated that the following
improvements are to be achieved in a number of areas, where the ICT Policy Support
Programme could provide ground for increased synergy, effectiveness and impact.

eContent
Main emerging needs have been identified as follows:
•
•

EL

to help overcome barriers originated by cultural, linguistic, legal, organisational
and technical European specificity that hamper usability and reusability,
searchability and interoperability of digital content in areas of public interest;
to pursue further the potential of digital content technologies for the availability of
“quality” content-based information services for businesses and citizens,
particularly those stimulated by the cross border re-use of public sector
information consequent to adoption of the Public Sector Information (PSI)
Directive6;
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•
•
•

to accompany the roll out of broadband networks and the deployment of “3G”
services by enhancing the process of development, use and exploitation of
suitable content;
to help attaining the full potential of distributed systems such as the World Wide
Web;
to improve structured access to existing good practices and initiatives;to facilitate
a more structured co-operation in the field of digital content at European level.

eTEN
The evaluation also pointed to the importance of the programme and the need to re-shape
it. In this sense too, the Commission should consider if needs may be better fulfilled by
supporting the roll-out of services that are operable in one MS to other MSs (i.e
replication of validated services) rather than simply looking to fund new services across
borders19
MODINIS (former PROMISE)
The MODINIS programme takes stock of the PROMISE experience and established the
necessary tools for improving coordination among member States and between them and
the EU, hence, possibly reinforcing the means of the Open Method of Coordination.

The Intelligent Energy Europe Programme
The outcomes and recommendations of available evaluations can be summarised as
follows.
•

•

•

19
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There is a real need for a Community led financial instrument to follow on from
the current programme beyond 2006. It will be an essential contribution to
achieving the EU targets and objectives for sustainable energy. It brings addedvalue to other Community and national initiatives.
The new programme should provide continuity to the support under the current
programme. It should concentrate on increasing the level of investment in
sustainable energy technologies, increasing the demand for sustainable energy and
strengthening administrative capacity to develop strategies and policies as well as
to implement existing regulations. It is very important that the programme links
directly with other Community and Member States programmes and policies in
order to guarantee mainstream funding, exploit synergies and multiply the impact
of the Community financial intervention.
The increased financial framework for the programme is in line with the evolution
proposed for the follow-on programme.

Intermediate Evaluation of the eTEN (formerly TEN-Telecom) Programmes (Executive Summary) –
European Commission, DG Information Society, December 2004.
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•
•

•
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As regards management, the Commission should later evaluate the performance
of the Intelligent Energy Executive Agency and consider the externalisation of the
programme management to this body.
The development of a monitoring indicator system is difficult, mainly because the
intervention favours both “hard” (result from the concrete replication projects)
and “soft” (result from the other measures funded through the programmes, e.g.
promotion, dissemination) impacts.
There are a number of potential risks that the proposed programme might face,
but most of them can be minimised through the careful design of the Work
Programme.
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6.1.3.

Terms and frequency of future evaluation

The framework Programme and its specific programmes shall be subject to
interim and final evaluations which shall examine issues such as relevance,
coherence and synergies, effectiveness, efficiency, sustainability and utility. The
interim evaluations may also include ex-post evaluation elements with regard to
previous programmes.
The interim and final evaluations of the specific programmes and the necessary
budgetary allocations shall be included in the respective work programmes of
those programmes.
The interim evaluation of the framework Programme shall be completed by 31
December 2009, the final evaluation by 31 December 2011.
The interim and final evaluations of the specific programmes shall be arranged
in a way that their results can be taken into account in the interim and final
evaluation of the framework Programme.
7. ANTI-FRAUD MEASURES
A large number of financial and administrative control mechanisms are provided for,
corresponding to the specific nature of the action concerned. They apply throughout the
process and include in particular:
Before contract signature:
-

Responsible definition of actions and drafting of specifications ensuring
controllability of the achievement of the required results and of the costs
incurred;

-

Qualitative and financial analysis of the tenders, proposals or applications for
subsidy;

-

Involvement of other Commission departments concerned in order to avoid any
duplication of work;

After contract signature:

EL

-

Examination of the statements of expenditure before payment, at several levels
(financial manager, responsible technical officers) and consultation of the
Commission departments concerned as regards the results;

-

Payment for the work, after acceptance, on the basis of a percentage estimated
before awarding the contract and in the light of a final financial report on the
action;
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-

Internal audit by the financial controller;

-

Local inspection to detect errors or other irregularities by examination of the
supporting documentation.

Information and monitoring of compliance with procedures by experts from the Member
States invited to the meetings of the Programme Committee referred to in Article 8(2).
Other bodies concerned, such as the European Parliament, will be fully informed about
the results
A large part of the proposed budget for the new programme will be dedicated to the
Community financial instruments. It is proposed that their management is continued to be
carried out with the European Investment Fund (EIF), building on the control and
monitoring arrangements currently in place. The EIF deals with intermediaries from the
financial sector with high professional standards. The EIF’s monitoring and control
procedures have been subject to multiple audits by external auditors and by the European
Court of Auditors and are found to operating satisfactorily. Additionally, it is proposed to
cooperate with International Financial Institutions such as the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) for the Capacity building. In these cases
management agreements will require the same standards of monitoring and control as
those with the EIF. In addition, the proposed Decision provides for monitoring and
financial control by the Commission (or any authorised representative), including the
European Anti-Fraud Office, and for audits by the Court of Auditors, which may be
undertaken in situ as necessary.
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8. DETAILS OF RESOURCES
8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost
(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

Entrepreneurship and innovation Programme
Operational
objective N° 1

provide for action to support, improve, encourage and promote access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities, including eco-innovation

Action 1

increase investment volumes of risk capital funds and investment vehicles promoted by business angels [art 11 (a)]

Action 2

provide leverage to SME debt financing instruments [ art 11 (b)]

Action 3

improve the financial environment for SMEs [art 11 (c)]

Sub-total Objective
n°1

117

130

143

148

158

170

170

1036

Of which total ECO

15

17

19

21

23

26

29

150

77

570

Operational
objective N°2
Action 1

Action 2
Action 3
Sub-total Objective
n°2

EL

provide for action to support, improve, encourage and promote creation of an environment favourable to SME co-operation
foster services in support of SMEs [art 12 (a)]
contribute to measures helping SMEs to cooperate with other enterprises across borders, including SME involvement in the field of European standardisation [ art 12 (b)]
promote and facilitate international business cooperation [art 12 (c)]
101

84

43

46

90

104

115
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(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Operational
objective N° 3
Action 1

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

provide for action to support, improve, encourage and promote innovation in enterprises, including eco-innovation
foster sector-specific innovation, clusters, innovation networks, public- private innovation partnerships and cooperation with relevant international organisations and the use of innovation management

Action 2

support national and regional programmes for business innovation [art 13 (b)]

Action 3

support the take-up of innovative technologies [ art 13 (c)]

Action 4

support services for trans-national knowledge and technology transfer and for intellectual and industrial property management [ art 13 (d)]

Action 5

explore new types of innovation services [art 13 (e)]

Action 6

foster technology and knowledge through data archiving and transfer [art 13 (f)]

[art 13 (a)]

Sub-total Objective n°
3

35

51

122

139

114

95

177

733

Of which ECOInnovation

24

26

44

53

65

41

71

324

Operational
objective N° 4

provide for action to support, improve, encourage and promote entrepreneurship and innovation culture

Action 1

encourage entrepreneurial mindsets, skills and culture, and the balancing of entrepreneurial risk and reward, in particular for young entrepreneurs [art 14 (a)]

Action 2

encourage a business environment favourable to innovation, enterprise development and growth [ art 14 (b)]

Action 3

support policy development and cooperation between actors, including national and regional programme managers [art 14 (c)]

Sub-total Objective n°
4

10,9

38,9

18,9

25,9

16,9

46,8

27,7

186

Of which ECOInnovation

2,5

9,5

4,5

7

4

11,5

7

46

Sub-total
objective n°3 and
n°4

45,9

89,9

140,9

164,9

130,9

141,8

204,7

919

Of which total ECOInnovatrion

26,5

35,5

48,5

60

69

52,5

78

370
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(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

Operational
objective N°5

provide for action to support, improve, encourage and promote enterprise and innovation related economic and administrative reform

Action 1

collect data, analyse and monitor performance, and develop and coordinate policy

Action 2

contribute to the definition and promotion of competitiveness strategies related to industry and service sectors [art 15 (b)]

Action 3

support mutual learning for excellence in national and regional administrations [art 15 (c)]

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

[ art 15 (a)]

Sub-total Objective n°
5

19,1

9,1

13,1

14,1

15,1

11,2

24,3

106

Total objective 1-5

283,00

313,00

340,00

373,00

408,00

438,00

476,00

2631,00
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(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

ICT policy support Programme
Operational
objective N°1

provide for action to develop the Single European information space and to strengthen the internal market for information products and services

Action 1

ensure seamless access to ICT-based services and establish appropriate framework conditions for rapid and appropriate take up of converging digital communications and services, including interoperability, security
and trust aspects [art 27 (a)]

Action 2

improve the conditions for the development of digital content with a special emphasis on multilingualism and cultural diversity

Action 3

monitor the European Information Society, through data collection and analysis of the development, availability and use of digital communication services including the growth of internet, access to broadband as well
as developments of content and services [art 27 (c)]

Sub-total Objective
n°1

10

10

47

48

[ art 27 (b)]

49

51

52

Operational
objective N°2

provide for action to stimulate innovation through a wider adoption of and investment in ICTs

Action 1

promote innovation in processes, services and products enabled by ICTs, inn particular in SMEs and public services, taking into account the necessary skills requirements

Action 2

facilitate public and private interaction as well as partnerships for accelerating innovation and investments in ICTs;

Action 3

promote and raise awareness of the opportunities and benefits that ICTs bring to citizens and businesses and stimulate debate at the European level on emerging ICT trends [art 28 (c)]

Sub-total Objective
n°2

20

20

27

27

267

[art 28 (a)]

[ art 28 (b)]

28

29

30

181

Operational
objective N°3

provide for action to develop an inclusive information society and more efficient and effective services in areas of public interest and to improve quality of life

Action 1

widen ICT accessibility and digital literacy

Action 2

reinforce trust and confidence as well as support of ICT use, address in particular privacy concerns

Action 3

improve the quality, efficiency and availability of electronic services in areas of public interest and for ICT enabled participation, including interoperable pan-European or cross border public services as well as the
development of common interest building blocks and share good practices [art 29 (c)]

[art 29 (a)]
[ art 29 (b)]

Sub-total Objective
n°3

39,7

40,9

49

53

55

57

59

353,6

Total objective 1-3

69,70

70,90

123,00

128,00

132,00

137,00

141,00

801,60
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(Headings of
Objectives, actions
and outputs should be
provided)

Type of output

Av. cost

Year 2008

Year 2007

n+1

n
No. outputs

Year 2009

Total cost

No. outputs

Year 2010

n+2

Total cost

No. outputs

Year 2011

n+3

Total cost

No. outputs

Year 2012

n+4

Total cost

No. outputs

Year 2013

n+5

Total cost

No. outputs

TOTAL

n+6

Total cost

No. outputs

Total cost

No. outputs

Total cost

INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II Programme

VE)

provide for action to foster energy efficiency and the rational use of energy resources (SAVE)

Action 1

improve energy efficiency and the rational use of energy in particular in the building and industry sectors, with the exception of actions covered by Article 41 (STEER) [art 39 (a)]

Action 2

support the preparation of legislative measures and their application [art 39 (b)]

Sub-total Objective
n°1

23,5

25

31,25

37,75

50,85

53,8

61,65

283,8

Operational
objective N°2

provide for action to promote new and renewable energy sources and to support energy diversification (ALTENER)

Action 1

promote new and renewable energy sources for centralised and decentralised production of electricity and heat and supporting the diversification of energy sources, with exception of actions covered by Article 41
(STEER) [art 40 (a)]

Action 2

integrate new and renewable energy sources into the local environment and the energy systems [art 40 (b)]

Action 3

support the preparation of legislative measures and their application [art 40 (c)]

Sub-total Objective
n°2

24,5

27

38,25

40,5

Operational
objective N°3

provide for action to promote energy efficiency and the use of new and renewable energy sources in transport (STEER)

Action 1

support initiatives relating to all energy aspects of transport, and the diversification of fuels [art 41 (a)]

Action 2

promote renewable fuels and energy efficiency in transport [art 41 (b)]

Action 3

support the preparation of legislative measures and their application [art 41 (c)]

55,2

63,85

67,05

316,35

Sub-total Objective
n°3

12

18

20,5

21,75

30,95

34,35

42,3

179,85

Total objective 1- x

60,00

70,00

90,00

100,00

137,00

152,00

171,00

780,00
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Competitiveness and Innovation framework Programme
Total 2007

Total 2008

Total 2009

Total 2010

Total 2011

Total 2012

Total 2013

Total

Entrepreneurship and innovation
Programme

283,00

313,00

340,00

373,00

408,00

438,00

476,00

2631,00

ICT policy support Programme

69,70

70,90

123,00

128,00

132,00

137,00

141,00

801,60

INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II
Programme

60,00

70,00

90,00

100,00

137,00

152,00

171,00

780,00

412,70

453,90

553,00

601,00

677,00

727,00

788,00

4212,60

CIP Total
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8.2. Administrative Expenditure
The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. The
allocation of posts should take into account an eventual reallocation of posts between
departments on the basis of the new financial perspectives
8.2.1. Number and type of human resources
This table only shows ADDITIONAL posts needed for the framework Programme
implementation.

Types of
post

Staff to be assigned to management of the action using additional resources
(number of posts/FTEs)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

A*/AD

15

-

-

-

-

-

B*,
C*/AST

15

-

-

-

-

-

-

Other
staff91
financed by art. XX
01 04/05

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

TOTAL

30

Officials
or
temporary
staff89
(XX 01
01)

2013

Staff financed90 by
art. XX 01 02

8.2.2. Description of tasks deriving from the action
11 additional posts (5 AD and 6 AST) are necessary for the increased workload
in DG Economic and Financial Affairs related to the increase of budget for the
financial instruments for SMEs and the implementation of the capacity
building.

10 additional posts (4 AD and 6 AST) are necessary for ensuring the overall
coordination of the programme in DG Enterprise and Industry and to the
implementation of the new instruments in support of innovation.

89
90
91
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Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is NOT covered by the reference amount.
Cost of which is included within the reference amount.
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5 additional posts (2 AD and 3 AST) are necessary for the increased workload
in DG Environment related to the follow-up of the programme and the
implementation of new actions regarding eco-innovation. It should be noted
that the phasing out of the current LIFE programme and the launch of the
future LIFE+ will allow only limited re-allocation of staff to these new tasks.

4 additional posts (4 AD) are required to manage the ICT actions in DG
Information Society and Media.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)
The Programme will mainly be managed by posts currently allocated to the
management of the programmes to be replaced by the CIP.
If the structure of the new financial perspectives allows for a shift between the
two establishment plans:
•

23 Research posts in DG Enterprise and Industry currently working in
Innovation (FP6) are to be transformed in “Fonctionnement” posts, as
from 2007 (14 AD, 9 AST), as some activities, currently performed
under the FP6, will be continued under the CIP;

•

16 Research posts in DG Information Society and Media are currently
working on non Research area and are to be transformed in
“Fonctionnement” posts, as from 2007 (11 AD and 5 AST) to work in
the ICT Programme. This is a “part” of the compensation already
requested by DG INFSO in the framework of the APS exercise 2006,
where 50 Research posts were requested to be transformed in
“fonctionnement“ posts.

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 –
Expenditure on administrative management)
EUR million (to 3 decimal places)
Budget line
2007

2008

(number and heading)

2009

2010

2011

2012

2013

TOT
AL

1 Technical and administrative
assistance (including related staff
costs)

EL
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Executive agencies92

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Other technical and administrative
assistance

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

30

37

40

47

50

55

- intra muros
- extra muros
Total Technical and administrative
assistance

286

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the
reference amount93
EUR million (to 3 decimal places)
Type of human resources

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Officials and temporary
staff (XX 01 01)

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

Staff financed by Art XX
01 02 (auxiliary, END,
contract staff, etc.)

-

-

-

-

-

-

-

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

3,240

(specify budget line)
Total cost of Human
Resources and associated
costs (NOT in reference
amount)

Calculation– Officials and Temporary agents
The cost of the 30 additional officials and temporary staff (XX 01 01) posts has been
calculated at an average cost of 108000 € per post year.
Total: 3.240.000

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

92
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To be determined; as far as the Intelligent Energy – Europe Programme is concerned, the same
proportion of expenses for the executive agency will be aimed for as under the Intelligent Energy –
Europe (2003-2006) programme.
Increase in staff only foreseen for the first year (2007), therefore costs remain stable throughout the
period.
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EUR million (to 3 decimal places)

Year
n

Year
n+1

Year
n+2

Year
n+3

Year
n+4

Year
n+5
TOTAL
and
later

XX 01 02 11 01 – Missions

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 03 – Committees94

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations

-

-

-

-

-

-

-

XX 01 02 11 05 - Information systems

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Total
Other
Management
Expenditure (XX 01 02 11)

3

Other
expenditure
of
an
administrative
nature
(specify
including reference to budget line)

Total Administrative expenditure, other
than human resources and associated
costs (NOT included in reference
amount)

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

It is envisaged to run the framework Programme with no additional administrative
expenditure not included in the reference amount, as compared to the current expenditure for
the implementation of the Programme’s elements as existing today.
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Specify the type of committee and the group to which it belongs.
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