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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. είναι της άποψης ότι η αριστεία και η ανταγωνιστικότητα στον τομέα της έρευνας πρέπει 

να παραμείνουν οι βάσεις του προγράμματος πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την 

καινοτομία, ενώ τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να προσανατολίζονται προς την περιφερειακή 

ανάπτυξη και τη συνοχή· εκφράζει, ως εκ τούτου, την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε 

κριτήρια ή ποσοστώσεις στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο, τα οποία επιδιώκουν να 

επηρεάσουν τη γεωγραφική κατανομή ή συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 

το μέσο στήριξης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με την ονομασία «Εξάπλωση της 

αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής» και, σε περίπτωση που αποδειχθεί επιτυχές, να 

διατηρήσει επίσης το μέσο αυτό στο ένατο πρόγραμμα πλαίσιο προκειμένου να επιτευχθεί 

μια ισορροπημένη ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ· 

2. σημειώνει ότι υπάρχουν τόσο διαφορές όσο και ομοιότητες μεταξύ του προγράμματος 

πλαίσιο και των ΕΔΕΤ όσον αφορά τους στόχους και τα σημεία εστίασης· σημειώνει ότι η 

εισαγωγή, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, του θεματικού στόχου 1 για την 

ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας ενίσχυσε κατά 

πολύ την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων· είναι της άποψης ότι πρέπει να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέργεια στο 

επίπεδο των προγραμμάτων και των έργων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλύσει 

περαιτέρω τις γενικές τάσεις εδαφικής κατανομής των δαπανών του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020» και των ΕΔΕΤ, προκειμένου να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές 

στις οποίες οι συνέργειες στη χορήγηση χρηματοδότησης θα πρέπει να ενισχυθούν, καθώς 

και να αναπτύξει βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών για τα έργα και να υποδείξει 

οδούς για πιθανές μελλοντικές συνέργειες· 

3. υπενθυμίζει, το πιλοτικό έργο του προϋπολογισμού της ΕΕ με τίτλο «κλίμακα αριστείας» 

(S2E), το οποίο εξακολουθεί να στηρίζει περιφέρειες 13 κρατών μελών για την ανάπτυξη 

και αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 

άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ· 

4. είναι της άποψης ότι μια στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση 

(RIS3) αποτελεί κατάλληλο μέσο για τη δημιουργία, μεταρρύθμιση και ενίσχυση 

περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας· επισημαίνει ότι, βάσει των προτεραιοτήτων 

που καθορίζονται στη στρατηγική RIS3, θα πρέπει να αναπτυχθεί η διαπεριφερειακή 

συνεργασία, καθώς έτσι θα καταστεί δυνατή η δημιουργία αλυσίδων αξίας σε ολόκληρη 

την ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων 

γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (ΕΙΤ) με τους κόμβους της RIS3· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη 

μέλη και τις περιφέρειες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της 

ποιότητας των στρατηγικών για έξυπνη εξειδίκευση και την αποτελεσματική εφαρμογή 

των στρατηγικών τους· 

5. είναι της άποψης ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και 

ενίσχυση υποδομών και ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και, με τον τρόπο αυτό, να 
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δώσουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα επίτευξης αριστείας στην έρευνα και την 

καινοτομία· επισημαίνει ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση της 

καινοτομίας, την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την 

καινοτομία και για την ανάπτυξη διασυνδέσεων και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 

κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· εκφράζει 

την επιθυμία του να χρησιμοποιηθούν τα ΕΔΕΤ για την προαγωγή κέντρων ικανότητας 

και καινοτομίας, και ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος· 

6. είναι της άποψης ότι αποτελεσματικές επενδύσεις των ΕΔΕΤ στην έρευνα και την 

καινοτομία δεν είναι εφικτές παρά μόνο όταν τα κράτη μέλη έχουν εξασφαλίσει τις 

κατάλληλες συνθήκες πλαισίου· υπενθυμίζει τη σημασία της εκπλήρωσης των σχετικών 

εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων στην πολιτική συνοχής, όπως στην έξυπνη εξειδίκευση, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΕΔΕΤ έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία· 

υποστηρίζει, ως εκ τούτου, μια ισχυρή και ισορροπημένη σύνδεση μεταξύ των 

συστάσεων ανά χώρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας, αφενός, και των επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα, αφετέρου· 

7. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις συνθήκες για την καινοτομία, την έρευνα και την 

ανάπτυξη, ιδίως επιδιώκοντας την αύξηση των συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) στο 3 % του ΑΕγχΠ έως το 2020 και 

να προωθήσουν τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ιδίως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες· παρατηρεί ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των εθνικών 

επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη και του αριθμού των επιτυχημένων αιτήσεων 

έργου στο πλαίσιο των προγραμμάτων πλαίσιο· 

8. είναι της άποψης ότι πρέπει να προβλεφθούν ισχυρότερα κίνητρα για την αξιοποίηση 

πόρων των ΕΔΕΤ για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία όταν αυτό προκύπτει 

από τις συστάσεις ανά χώρα ή όταν εντοπίζονται ελλείψεις· καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι τα ΕΔΕΤ για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία θα διαθέσουν 65 

δισεκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2014-2020· προτείνει, ως εκ τούτου, να 

χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ στα κράτη μέλη 

προκειμένου να επενδύσουν ουσιαστικό μέρος των εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία 

στην έρευνα και την καινοτομία· 

9. χαιρετίζει την αρχή και το δυναμικό της σφραγίδας αριστείας, ως σήματος ποιότητας για 

τις συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αλλά 

διαπιστώνει ότι στην πράξη δεν εφαρμόζεται επαρκώς, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης 

στα κράτη μέλη· θεωρεί ότι τα έργα – που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», πληρούσαν αυστηρά κριτήρια επιλογής 

και ανάθεσης αλλά δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν λόγω δημοσιονομικών 

περιορισμών – θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από πόρους των ΕΔΕΤ, εάν οι εν λόγω 

πόροι είναι διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτόν· επισημαίνει ότι θα πρέπει να οριστεί 

παρόμοιος μηχανισμός και για συνεργατικά ερευνητικά έργα· 

10. θεωρεί λυπρό το ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μειώθηκε 

κατά 2,2 δισεκατομμύρια EUR προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το ταμείο εγγυήσεων του 

ΕΤΣΕ· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και δεν 

θα πρέπει να απολέσει το δυναμικό της στην έρευνα και την καινοτομία· υπογραμμίζει ότι 

το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο και τα ΕΔΕΤ πρέπει να χρηματοδοτηθούν δεόντως στο 

πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020, 
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προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή στήριξη στην έρευνα· προτείνει, 

επομένως, αύξηση του προϋπολογισμού για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο, της τάξης των 

100 δισεκατομμυρίων EUR συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλότερου 

προϋπολογισμού για τον μηχανισμό για τις ΜΜΕ, τα οποία θα πρέπει να είναι 

εξασφαλισμένα για όλη τη διάρκεια του προγράμματος· 

11. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την εκπόνηση του ένατου προγράμματος πλαίσιο 

και των μελλοντικών κανονισμών περί ΕΔΕΤ, να μεριμνήσει για καλύτερες και 

απλοποιημένες συνθήκες πλαισίου, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των τομεακών πολιτικών για την έρευνα και την 

καινοτομία, των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων και προγραμμάτων του τομέα 

της έρευνας και της καινοτομίας. επισημαίνει ότι το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει 

να συνεχίσει να εστιάζει κυρίως σε έργα με χαμηλότερα και μεσαία προς υψηλά επίπεδα 

τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL), ενώ τα έργα με υψηλά επίπεδα τεχνολογικής 

ετοιμότητας θα πρέπει κυρίως να παραμείνουν στον τομέα των ΕΔΕΤ· 

12. σημειώνει ότι οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ισχύουν για τα ΕΔΕΤ, αλλά όχι για 

το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ενώ αμφότερα μπορούν να χρηματοδοτήσουν παρόμοια 

έργα με παρόμοιους στόχους· τονίζει ότι το γεγονός αυτό δημιουργεί περιττά προβλήματα 

όσον αφορά τη συνέργεια μεταξύ αυτών των ταμείων· υπογραμμίζει ότι βασική αρχή 

πρέπει να είναι η «ίση μεταχείριση» όσον αφορά τις διαδικασίες, π.χ. για τους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων και το κόστος επιλεξιμότητας για τα ΕΔΕΤ και το πρόγραμμα 

πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε επανεξέταση των σχετικών κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όσον αφορά τα έργα σφραγίδας αριστείας, και να 

προσδιορίσει τα έργα που δεν θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 
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