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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. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμη τη 
συμμετοχή των περιφερειών στην εκπόνηση και την εφαρμογή των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης· καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύσουν πληροφορίες 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης, να 
εγγυηθούν μια έγκαιρη συμμετοχή, συγκεκριμένα με την καλύτερη προσαρμογή των 
προγραμμάτων αυτών σε τοπικό επίπεδο, μέσω εντατικότερου διαλόγου μεταξύ της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειών, με σαφέστερη και πλέον 
αποκεντρωμένη κατανομή αρμοδιοτήτων και με βελτιωμένη αλληλεπίδραση στο πλαίσιο 
των περιφερειών·

2. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί μοναδική συμβολή στην εφαρμογή των 
στόχων της Λισσαβόνας, ειδικότερα λόγω του συστήματος αντιστοίχισης των 
διαρθρωτικών ταμείων για την επίτευξή τους, και υπογραμμίζει ότι τα τοπικά και 
περιφερειακά επίπεδα έχουν έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην προώθηση 
της καινοτομίας, όπως αυτή αντανακλάται και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και 
ανάπτυξη και στο 1ο πρόγραμμα πλαίσιο για ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, εφόσον 
στρατηγικές καινοτομίες μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
μέσω αμοιβαίων δράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων, των κέντρων εκπαίδευσης και τεχνολογίας, σε συνεργασία με την 
κοινωνία των πολιτών·

3. λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες εταιρείες κατά την 
πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, και τονίζει τη σπουδαιότητα των 
φορολογικών και άλλων κινήτρων στο πλαίσιο αυτό·

4. ζητεί από τους αρμόδιους φορείς, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να δημιουργήσουν 
ευνοϊκές συνθήκες και να θέσουν την προώθηση της καινοτομίας στο κέντρο των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και να αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος των πιστώσεων 
που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για επενδύσεις στη γνώση, την καινοτομία
και την περαιτέρω κατάρτιση, πράγμα το οποίο μεταξύ άλλων ωφελειών θα δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας, και θα αντιμετωπίσει τις τάσεις διαρροής «εγκεφάλων» και απερήμωσης·
καλεί επίσης τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το στόχο αυτό με δημόσιες επενδύσεις σε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ανάπτυξη των μεμονωμένων ταλέντων·

5. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάλυσή της σύμφωνα με την οποία η «πολιτική 
«cluster » (σύμπραξη) αποτελεί σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των κρατών 
μελών και ζητεί από τους ενεχόμενους φορείς, ειδικότερα σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο να ενισχύουν τις συμπράξεις, καθώς και τα κέντρα καινοτομίας και τεχνολογίας, 
στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο κατά τρόπον ώστε να μπορεί να υπάρξει ισορροπία 
μεταξύ των διαφόρων περιφερειών·

6. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία δημιουργίας συστημάτων διακυβέρνηση έτσι 
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ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων σε μια σύμπραξη και ζητεί οι 
συμπράξεις να κατευθύνονται επίσης σε διασυνοριακές δραστηριότητες, αξιοποιώντας 
κυρίως την πείρα των ευρωπεριοχών, που διαθέτουν καθιερωμένες διασυνοριακές δομές 
και κοινωνικά δίκτυα·

7. τονίζει ότι οι αγροτικές και απόκεντρες περιοχές δεν θα πρέπει να παρουσιάσουν 
καθυστέρηση και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται για την 
ανάπτυξη οικο-καινοτομιών καθώς και αγροτουρισμού·

8. υπογραμμίζει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια επενδύσεων, και ζητεί από τα κράτη 
μέλη καθώς και από τους φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να χρησιμοποιήσουν 
περισσότερο τις δανειοδοτικές δυνατότητες της ΕΤΕ και να προωθήσουν και να 
ενισχύσουν τις εταιρικές σχέσεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα στις δραστηριότητες 
καινοτομίας, εστιάζοντας ειδικότερα στις βέλτιστες πρακτικές και την αποδοτικότητα του 
δημόσιου χρήματος·

9. θεωρεί ότι η νέα πρωτοβουλία υπέρ των πιλοτικών αγορών η οποί θα έπρεπε να 
επικεντρωθεί κυρίως στη δημιουργία και την εμπορία νέων καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, θα πρέπει να ξεκινήσει ειδικότερα στους τομείς όπου υφίσταται ένα υψηλό 
δυναμικό ζήτησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
δεν θα παραμεληθούν·

10. διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν έως τώρα κατά κανένα τρόπο πλήρως 
εξαντλήσει τις δυνατότητες των ενισχύσεων στον τομέα των περιβαλλοντικών 
καινοτομιών, και επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι καινοτόμες περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικής σπουδαιότητας ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στον κόσμο·

11. ενθαρρύνει τους αρμόδιους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο να συμπεριλάβουν 
πειραματικά και ως εκ τούτου ριψοκίνδυνα μέτρα στη χρηματοδότηση εκ μέρους των 
διαρθρωτικών ταμείων·

12. θεωρεί ότι θα πρέπει να συνοδεύονται καλύτερα οι δραστηριότητες στον τομέα της 
καινοτομίας με ενημερωτικές εκστρατείες και υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ανταλλάσσονται οι πληροφορίες που αποκτώνται από ολοκληρωμένα σχέδια· 
ταυτόχρονα, συνιστά να αντλούνται διδάγματα από εσφαλμένες διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν σε αποτυχημένα προγράμματα και να αποθαρρύνονται παρεμφερείς 
εσφαλμένες πρακτικές σε άλλες περιοχές της ΕΕ·

13. θεωρεί ότι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφοριών και σε περιφερειακό 
επίπεδο συμβάλλει στην παροχή στην κοινωνία των πολιτών και την ευρύτερη 
οικονομική κοινότητα διαφανούς πρόσβασης στις πληροφορίες και ότι σχετικές 
πληροφορίες που παρέχονται ταχέως αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για 
καινοτόμες δραστηριότητες, και ότι παρόμοια κέντρα μπορούν συνεπώς να συνιστούν 
σημαντικό πλεονέκτημα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας εντός των εθνικών 
συνόρων και στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας·

14. θεωρεί ως απαραίτητο να ληφθούν μέτρα σε κοινοτικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
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για να αυξηθεί ο αριθμός των διπλωματούχων στις θετικές επιστήμες, τη μηχανική και 
την τεχνολογία, ειδικότερα γυναικείου φύλου, καθώς και στην πρωτογενή έρευνα και 
κυρίως χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «Άνθρωποι» του 7ου προγράμματος πλαισίου, 
παρέχοντας υποτροφίες, βραβεία και άλλα κίνητρα, και ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να 
ιδρύουν καινοτόμους επιχειρήσεις ειδικότερα μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης και
άλλων μορφών ενίσχυσης·

15. πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές έρευνας και ανάπτυξης που συνιστούν 
απαραίτητη προϋπόθεση εκπαίδευσης και παραμονής επιστημόνων και ερευνητών ιδίως 
σε απομεμακρυσμένες περιοχές· εκτιμά ότι η χρηματοδοτική συνδρομή από το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο και τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο τη βελτίωση των ερευνητικών 
υποδομών σε περιοχές συνοχής με καλό ερευνητικό δυναμικό θα ήταν μια 
αποτελεσματική επένδυση εάν τα αποτελέσματα των επιστημονικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων οδηγούσαν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες·

16. λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές οικονομικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί εκτιμώντας την ποιότητα, ποσότητα και οικονομικές πτυχές των σχεδίων 
και δράσεων κατά τρόπο που θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
μελλοντικών δράσεων επί ένα χρονικό διάστημα·

17. υποστηρίζει την άποψη ότι προϋπόθεση για μια καινοτόμα δημιουργία δυναμικού στην 
ΕΕ είναι η ελεύθερη ή χαμηλού κόστους ευρωζωνική πρόσβαση, η οποία χρησιμεύει στη 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων που στηρίζονται στη γνώση·

18. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εξασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στην εργασία που βασίζεται στην πληροφόρηση 
και στην επικοινωνιακή τεχνολογία, προκειμένου να διευκολυνθεί γενικότερα η 
ηλεκτρονική εκπαίδευση και η ηλεκτρονική εργασία·

19. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της χρηματοδότησης για υλικές και τεχνολογικές υποδομές 
υψηλής ποιότητας με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας στον τομέα της εργασίας.
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