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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων και ότι η καινοτομία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα 
σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

2. είναι πεπεισμένο ότι η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας είναι αφενός αναγκαία 
προϋπόθεση για τη συνοχή της πολιτικής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και 
αφετέρου εργαλείο για την ενίσχυσή της· έχοντας αυτό υπόψη, ζητεί  να θεσπιστεί ένα
στρατηγικό πλαίσιο  πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία  προσαρμοσμένο υπό 
το φώς της προόδου, των νέων πληροφοριών και των  μεταβαλλόμενων συνθηκών και 
συνεπές με εθνικούς στόχους και προτεραιότητες για οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη· 

3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για την περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο των 
Διαρθρωτικών Ταμείων (ΔΤ), διατίθενται 86 δισ. ευρώ για τη στήριξη της καινοτομίας 
(25% του συνολικού ποσού), από τα οποία το κονδύλιο για βασική έρευνα και 
τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&Α) ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ, ποσό ίσο με τον συνολικό 
προϋπολογισμό του Εβδόμου Προγράμματος - Πλαισίου για την Έρευνα (ΠΠ7)·

4. πιστεύει ότι ο αντίκτυπος αυτών των προβλεπόμενων πόρων μπορεί να καταστεί ακόμη 
πιο θετικός  μέσω της συμπληρωματικής χρήσης και του καλύτερου συντονισμού των 
περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας
σε ενωσιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να στρέψει 
ιδιαίτερα την προσοχή της στο θέμα του συντονισμού αυτού και ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για αποτελεσματική διεθνική συνεργασία, 
αναπτύσσοντας συνεκτικές στρατηγικές, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την 
επίτευξη συνεργειών·

5. πιστεύει ότι ένα διοικητικό πνεύμα που προωθεί τη διατομεακή συνεργασία και τον 
συνεχή διάλογο μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων πολιτικής συμβάλλει στην ενίσχυση 
της συνοχής της πολιτικής·

6. πιστεύει - αν και αναγνωρίζει ότι τα κοινοτικά προγράμματα όπως τα ΔΤ, το ΠΠ7 και το 
CIP διαφέρουν στη βασική τους εστίαση, το μηχανισμό και τη διαχείριση - ότι αυτοί οι 
διαφορετικοί κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές παρεμποδίζουν ασκόπως την 
αποτελεσματική εφαρμογή· ζητεί μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση (για τους κανόνες 
επιλεξιμότητας, τα κόστη τυποποιημένης μονάδας, εφάπαξ ποσά, κ.λπ.), καλύτερο 
συντονισμό (προγραμματισμού προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, θεμάτων και 
τύπων προσκλήσεων, κ.λπ.) και περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
διαφόρων προγραμμάτων· θεωρεί ότι επιβάλλεται αναμφιβόλως περισσότερη 
εμπειρογνωμοσύνη στο περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την εφαρμογή κοινοτικής 
χρηματοδότησης, διοικητικών και χρηματοοικονομικών διαδικασιών, διαχείρισης 
κεφαλαίων και χρηματοοικονομικής τεχνικής· εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να 
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ενεργήσει ως διαμεσολαβητής και να παράσχει κοινή καθοδήγηση σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Κοινότητα μέσω καθοδηγητικών σημειωμάτων 
συντασσομένων εκ των προτέρων·

7. πιστεύει - δεδομένου του γεγονότος ότι οι εκτελεστικοί φορείς των ενδιαφερομένων 
ενωσιακών μηχανισμών υφίστανται σε διάφορα επίπεδα (υπερεθνικό, εθνικό και 
υποεθνικό) και διέπονται από διαφορετική λογική (π.χ. συνοχή έναντι αριστείας) - ότι η 
διασφάλιση μιας πραγματικής συνοχής της πολιτικής αποτελεί πρόκληση μείζονος 
σημασίας, ειδικά "επιτόπου" δηλαδή εκεί όπου οι ενωσιακοί μηχανισμοί αναμειγνύονται 
με εθνικές και περιφερειακές πολιτικές·

8. σημειώνει ότι οι πραγματικές συνέργειες από την άποψη του άμεσα δικαιούχου της 
χρηματοδότησης εξαρτώνται από την οργανωτική και στρατηγική ικανότητα του 
δικαιούχου να συνδυάζει υποστήριξη από διάφορους ενωσιακούς μηχανισμούς ·καλεί 
τους περιφερειακούς παράγοντες να δημιουργήσουν περιφερειακές στρατηγικές που θα 
μπορούν να διευκολύνουν το συνδυασμό της χρηματοδότησης· ζητεί, κατά συνέπεια, από 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης υποστήριξης από 
εμπειρογνώμονες μέσω ενός "εγχειριδίου χρήστη", καθώς και μέσα για την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών·

9. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν καλύτερα τα ΔΤ για να 
ενισχύσουν τις ικανότητες στον τομέα της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας στις 
περιφέρειες τους, με τη δημιουργία, επί παραδείγματι, υποδομής στον τομέα της έρευνας, 
καθιστώντας αυτές ικανές να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις περιφέρειες να καθορίσουν προτεραιότητες Ε&Α που να είναι 
συμπληρωματικές με εκείνες του ΠΠ7· 

10. καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τη γραφειοκρατία για το ΠΠ7 και το CIP
προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα των συνεργειών με τα Διαρθρωτικά Ταμεία 
και να διασφαλίσει  σε περιφερειακό επίπεδο, την ανάλυση των δυνατοτήτων και 
αναγκών στον τομέα της  έρευνας και της καινοτομίας καθώς και την ανάλυση των 
σχέσεων με άλλους μηχανισμούς στις μελέτες αξιολόγησης για καθέναν από τους τρεις
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχει κοινούς 
γενικούς προσανατολισμούς·

11. υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής ΠΠ7, των 
διαχειριστών προγραμμάτων Ε&Α και των οργανισμών και υπηρεσιών καινοτομίας, 
καθιστώντας δυνατή τη χρηματοδότηση διαφορετικών πτυχών ή σταδίων σχεδίων 
έρευνας και καινοτομίας από διαφορετικούς πόρους· συνιστά στενότερη συνεργασία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης των Επιχειρήσεων (Enterprise Europe
Network) και των διοικητικών αρχών των Διαρθρωτικών Ταμείων και στενότερη 
διασύνδεση μεταξύ της πρωτοβουλίας για πρωτοπόρους αγορές, των τεχνολογικών 
πλατφορμών και των περιφερειακών τεχνολογικών οδικών χαρτών·

12. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προβλέψουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από 
τα ΔΤ για την έρευνα και την καινοτομία - ιδίως τις αειφόρες καινοτομίες - να ενισχύσουν 
τις ικανότητες έρευνας , και να υποστηρίξουν ιδίως περιφερειακούς καινοτόμους 
συνεργατικούς σχηματισμούς έντασης γνώσης και τις νέες Κοινότητες Γνώσης και 
Καινοτομίας· ζητεί την αειφόρο ανάπτυξη της περιφερειακής έρευνας και στρατηγικών 
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πλαισίων για την καινοτομία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τα πανεπιστήμια και 
τα ερευνητικά ιδρύματα·

13. επισημαίνει ότι η έρευνα και η καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη 
τεχνολογιών χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και εξοικονόμησης 
ενέργειας,  είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, 
όπως η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

14. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το επικείμενο σχέδιο για την έρευνα και την 
καινοτομία θα εκπονηθεί με στόχο την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και των Προγραμμάτων-Πλαίσιο για την Έρευνα και την 
Καινοτομία (ΠΠ7, CIP)·

15. πιστεύει ότι το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η μικτή χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία και τα Προγράμματα-Πλαίσια εμποδίζει τις περιφέρειες να αξιοποιούν 
ταυτόχρονα και τους δύο μηχανισμούς και ότι αποτελεσματικές στρατηγικές διαδικασίες 
"εκ των κάτω προς τα άνω" τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην εξάλειψη κενών ή επικαλύψεων χρηματοδότησης από τα 
ΔΤ, το ΠΠ7 και το CIP· εξάλλου, ζητεί να υπάρχει μακροπρόθεσμος προγραμματισμός σε 
περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες που απορρέουν από 
θεματικές συμπληρωματικότητες μεταξύ των χρηματοδοτικών μηχανισμών.
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