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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. υπογραμμίζει πόση σημασία έχουν η έρευνα και η ανάπτυξη προκειμένου να δοθεί 
απάντηση στις μείζονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020· υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση των δράσεων έρευνας και ανάπτυξης 
στις περιφέρειες·

2. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την απλούστευση των διοικητικών 
διατυπώσεων που συνδέονται με τον περίπλοκο και δαπανηρό χαρακτήρα της υποβολής 
προσφορών και την εφαρμογή της διαδικασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων πλαίσιο 
έρευνας, ειδικότερα την προοδευτική καθιέρωση της χρηματοδότησης με βάση τα 
αποτελέσματα και κατ' αποκοπή στοιχεία για το προσωπικό που εμπλέκεται στα εν λόγω 
σχέδια· προτείνει να επανεξετασθεί ο λεγόμενος κανόνας "ένα σχέδιο ανά θέμα" και 
υποστηρίζει την καθιέρωση μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή 
για να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταξύ της υποβολής καινοτόμων ιδεών και της 
εφαρμογής τους· τονίζει, ωστόσο, ότι, λόγω του ότι η έρευνα έχει εγγενώς απρόβλεπτο 
χαρακτήρα, ορισμένα σχέδια των οποίων το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 
εκ των προτέρων είναι επίσης πολύτιμα· επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να είναι σαφές 
πώς πρέπει να ερμηνεύονται οι κανόνες ελέγχου προκειμένου να γίνεται σαφής διάκριση 
μεταξύ ενδεχόμενων παρατυπιών και εμπρόθετης απάτης·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προβληματισμό των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων σχετικά με την αναγκαία απλούστευση της πολιτικής της περιφερειακής 
ανάπτυξης με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια, τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα για τους 
οικονομικά αδύναμους συμμετέχοντες, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους δικαιούχους· εκτιμά ότι οι ορθές πρακτικές που 
θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία μπορεί να είναι χρήσιμες για την απλούστευση της 
εφαρμογής του ΠΠ7·

4. υπογραμμίζει ότι για την πρόσβαση των δικαιούχων στα έργα στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας απαιτούνται υψηλές τεχνικές δεξιότητες και καλή γνώση των 
διαχειριστικών και οικονομικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι 
εξαιρετικά δυσχερής για αιτούντες μικρότερου μεγέθους, όπως είναι οι ΜΜΕ και τα 
μικρά ερευνητικά ιδρύματα που βρίσκονται σε περιφερειακές περιοχές· υπενθυμίζει ότι οι 
ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 90% περίπου του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού ιστού και ότι 
απαιτείται να διασφαλισθεί η πλήρης και ουσιαστική συμμετοχή τους στη χρήση των 
πόρων του ΠΠ7·

5. πιστεύει ότι τα διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, την έρευνα και την 
καινοτομία θα πρέπει να εφαρμόζονται με ολοκληρωμένο τρόπο, για λόγους 
αποτελεσματικότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη αναζήτησης συνεργιών μεταξύ αυτών 
των μέσων και άρσης των εμποδίων στις συνέργιες αυτές, κυρίως με την εναρμόνιση των 
κανόνων ελέγχου και επιλεξιμότητας των δαπανών ώστε να είναι απλούστερη η 
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εφαρμογή από τους δικαιούχους·

6. θεωρεί ότι το περιφερειακό επίπεδο είναι το καταλληλότερο για την τόνωση της έρευνας 
και της καινοτομίας, λόγω της εγγύτητας μεταξύ των πανεπιστημίων, των κρατικών 
οργανισμών έρευνας, των μεγάλων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των περιφερειακών και 
τοπικών δημόσιων αρχών, ιδίως στο πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων· σημειώνει επίσης ότι η τόνωση της έρευνας και της 
καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στο να περιορισθούν οι 
κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες· προτρέπει, ωστόσο, τα διάφορα επίπεδα 
(περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό) να συντονίσουν καλύτερα τις προσπάθειές τους για 
τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
τονίζει επίσης τη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου και βιομηχανίας· 

7. υπενθυμίζει ότι το ΠΠ7, όπως η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, στηρίζεται στις αρχές 
της εταιρικής σχέσης και της συγχρηματοδότησης· επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις 
αρχές αυτές ορθής διαχείρισης και ζητεί τη διατήρησή τους, παρά τον περιορισμό των 
δημόσιων δαπανών λόγω της οικονομικής κρίσης·

8. υπενθυμίζει ότι τα το ΠΠ7 επικεντρώνεται σε προγράμματα μεγάλης κλίμακας που είναι 
πιθανό να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, την 
καινοτομία στο σχεδιασμό προϊόντων και την εξασφάλιση μέλλοντος στην παραγωγή 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας, κατά συνέπεια, θέσεις απασχόλησης και 
θωρακίζοντας την ανταγωνιστική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο· διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των προγραμμάτων αριστείας στους τομείς τόσο 
της εφαρμοσμένης όσο και της βασικής έρευνας είναι επωφελής για όλες τις περιοχές της 
Ένωσης, όποιο κι αν είναι το σημερινό τους επίπεδο ανάπτυξης, ιδίως όταν υπάρχει 
συνέργια με τις πιστώσεις για την περιφερειακή πολιτική, και συμπληρώνει με 
αποτελεσματικό τρόπο την προσπάθεια σύγκλισης που είναι ο κύριος στόχος των μέσων 
της πολιτικής για τη συνοχή, με σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα· σημειώνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε μικρότερα 
έργα που μπορεί και αυτά να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο, π.χ. με την ενίσχυση της 
σχέσης μεταξύ καινοτομίας και κοινωνικής ένταξης· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει ανάλυση όσον αφορά τα επίπεδα συμμετοχής των 
διαφόρων κρατών μελών στο ΠΠ7·

10. επισημαίνει ότι η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων σε επίπεδο ερευνητικών και 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων συνιστά πρόκληση η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι 
μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή αλλά και μέσω της πολιτικής για την 
έρευνα και την καινοτομία·

11. εκτιμά ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν οι ανταλλαγές στις επαγγελματικές σταδιοδρομίες 
χωρίς να ενθαρρυνθεί η διαρροή εγκεφάλων από την ΕΕ προς άλλα μέρη του κόσμου και, 
εντός της ΕΕ, από τις φτωχότερες στις πλουσιότερες χώρες, πράγμα που θα υπέσκαπτε 
την πολιτική συνοχής της ΕΕ.
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