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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 επίπεδο·

2. 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)·

3. 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, 
τόσο σε ενωσιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο· 

4. 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 - αυτοί οι 
διαφορετικοί κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές παρεμποδίζουν ασκόπως την 
αποτελεσματική εφαρμογή· ζητεί μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση, καλύτερο 
συντονισμό και περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής και να παράσχει
κοινή καθοδήγηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Κοινότητα μέσω 
καθοδηγητικών σημειωμάτων συντασσομένων εκ των προτέρων·

5. καλεί τις περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν καλύτερα τα ΔΤ για να ενισχύσουν τις 
ικανότητες στον τομέα της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας στις περιφέρειες 
τους, 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·

7. υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής ΠΠ7, των 
διαχειριστών προγραμμάτων Ε&Α και των περιφερειακών οργανισμών και υπηρεσιών 
καινοτομίας, καθιστώντας δυνατή τη χρηματοδότηση διαφορετικών πτυχών ή σταδίων 
σχεδίων έρευνας και καινοτομίας από διαφορετικούς πόρους·

8. καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν υψηλότερες χρηματοδοτήσεις από τα ΔΤ για την 
έρευνα και τη καινοτομία, να ενισχύσουν τις ερευνητικές ικανότητες, να στηρίξουν 
θυλάκους καινοτομίας και να αναπτύξουν και εφαρμόσουν περιφερειακές στρατηγικές 
καινοτομίας σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.


