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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. τονίζει ότι η καινοτομία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα σε περιφερειακό 
επίπεδο, όπου η φυσική εγγύτητα καλλιεργεί τη σύμπραξη μεταξύ φορέων όπως τα 
πανεπιστήμια, οι οργανισμοί έρευνας, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, κυρίως στο πλαίσιο «συνεργατικών σχηματισμών»· 
σημειώνει ότι οι δυναμικότερες τεχνολογικές βιομηχανίες δεν βρίσκονται απαραίτητα 
στις πρωτεύουσες ή στα περίχωρά τους, αλλά κοντά στα πιο καινοτόμα πανεπιστήμια·

2. επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην καινοτομία θα πρέπει να 
εντάσσονται σε περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης· σημειώνει ότι οι 
στρατηγικές έξυπνης ειδίκευσης μπορούν να διασφαλίσουν αποδοτικότερη και 
αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων και να ενισχύσουν τις ιδιωτικές 
επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο·

3. καλεί κάθε περιφέρεια να επενδύσει στην καινοτομία και να προσαρμόσει τη στρατηγική 
της για την καινοτομία ούτως ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητά της, να αναβαθμίσει 
περαιτέρω το ανθρώπινο κεφάλαιό της και να ενισχύσει την ικανότητα και την προθυμία 
των επιχειρήσεών της για να καινοτομούν και να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
έχουν πλήρη επίγνωση του δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης που προσφέρουν οι 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιφέρειες, καθώς ο κύριος όγκος 
των καινοτομιών σημειώνεται στην πρακτική διεπικοινωνία (καινοτομίες βασισμένες στη 
ζήτηση και στους χρήστες) και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΤΠΑ· 
σημειώνει εν προκειμένω ότι, στον βαθμό που οι δραστηριότητες καινοτομίας δεν 
απαιτούν κατ’ ανάγκη ή πρωτίστως την ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
ακόμη και οι περιφέρειες που δεν διαθέτουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες καινοτομίας και να 
αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από την αξιοποίηση των περιφερειακών και 
τοπικών πόρων και μέσων όσον αφορά το δυναμικό καινοτομίας·

5. σημειώνει ότι η τόνωση της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση των περιφερειακών διαφορών· ενθαρρύνει, ωστόσο, τα διάφορα επίπεδα 
(περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό) να συντονίσουν καλύτερα τις προσπάθειές τους στο 
πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγραμματισμού δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης·

6. επισημαίνει ότι η καινοτομία –τόσο από άποψη χάραξης πολιτικής όσο και από άποψη 
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων– έχει θεμελιώδη 
σημασία για την ανάπτυξη της πολιτικής της εδαφικής συνοχής της ΕΕ και ότι, από τη 
φύση της, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπλήρωση των στόχων συνοχής και 
στην υπέρβαση των σχετικών φραγμών σε περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά και 
δημογραφικά χαρακτηριστικά·

7. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των ευρωπαίων νέων 
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υιοθετώντας ειδικά εθνικά σχέδια για την ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλους τους 
τομείς και τα επίπεδα της εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής 
των σχεδίων αυτών και τόνωσης της καινοτομίας στην Ευρώπη είναι μέσω της στενής 
συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

8. θεωρεί ότι, καθώς η καινοτομία συνιστά περίπλοκη έννοια, πρέπει να ενισχυθούν οι 
προσπάθειες μη τεχνολογικής καινοτομίας και ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διαδοθούν 
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την καινοτομία αυτού του είδους και να προσδιοριστούν 
κανόνες και προϋποθέσεις που θα διέπουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ 
βάσει μιας ανοικτής και σφαιρικής προσέγγισης·

9. υπογραμμίζει τη συμβολή της πολιτιστικής πολυμορφίας στη διαδικασία καινοτομίας· 
εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι η προστασία και η προώθηση των περιφερειακών 
πολιτιστικών διαφορών πρέπει να συνιστά σημαντικό στοιχείο της πολιτικής για την 
καινοτομία·

10. τονίζει ότι για την αύξηση του δυναμικού καινοτομίας των περιφερειών της Ευρώπης 
απαιτείται συντονισμός και συνεργία μεταξύ των πολιτικών συνοχής, έρευνας και 
καινοτομίας και των διάφορων μηχανισμών τους σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω την ανάγκη αναζήτησης μηχανισμών για την εξάλειψη των εμποδίων σε 
τέτοιες συνέργειες, για τον περιορισμό των φραγμών μεταξύ προγραμμάτων και για την 
εξερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω απλούστευσης, ιδίως με εναρμόνιση των 
κανόνων που διέπουν αυτούς τους μηχανισμούς, τον διαχειριστικολογιστικό έλεγχό τους 
και την επιλεξιμότητα των δαπανών· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
απλούστευση των διαδικασιών αξιοποίησης των πόρων της ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευελιξία τους και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τους ερευνητές και τους 
καινοτόμους, δίνοντάς έτσι σε αυτούς τη δυνατότητα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στο πραγματικό τους έργο· 

11. τονίζει τον καίριο ρόλο των περιφερειών στη χάραξη πολιτικών για την τόνωση της 
καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη οι 
περιφερειακοί και τοπικοί προϋπολογισμοί είναι ανεπαρκείς και οι εθνικοί 
προϋπολογισμοί για την καινοτομία είναι περιορισμένοι· 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη εντοπισμού «κοιμώμενων καινοτόμων», ιδίως μεταξύ των 
ΜΜΕ· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενδιάμεσοι οργανισμοί 
στον εντοπισμό «κοιμώμενων καινοτόμων», παρέχοντας κίνητρα, προσφέροντας 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστηρίζοντας την καινοτομία· θεωρεί ότι πρέπει να 
ενισχυθούν οι εν λόγω οργανισμοί και να αναπτυχθεί για αυτούς ένα πρόγραμμα για τη 
βελτίωση της κατάρτισης, των προσόντων και της εμπειρογνωσίας, και ότι πρέπει να 
αυξηθεί στο μέλλον η σημασία των μοντέλων διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης για δύο 
επαγγέλματα·

13. υπογραμμίζει τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την καινοτομία· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στη διά βίου 
μάθηση των εργαζομένων·

14. είναι της άποψης ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα προσέγγιση πολυεπίπεδης 
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διακυβέρνησης συνιστά προϋπόθεση για την επιτυχή θέσπιση και εφαρμογή στόχων της 
πολιτικής για την καινοτομία· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι η περιφερειακή πολιτική 
διαθέτει μια εδραιωμένη μεθοδολογία για την ολοκληρωμένη προσέγγιση και προσφέρει 
ένα καλά συγκροτημένο σύστημα διακυβέρνησης, ικανό να κινητοποιήσει τοπικές 
επενδύσεις·

15. θεωρεί ότι πρέπει να ενταχθεί κατάλληλα η διάσταση της καινοτομίας σε όλα τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής, ώστε 
να διασφαλίζεται ένα σημαντικό επίπεδο χρηματοδότησης, ανάλογο προς τις ανάγκες 
όλων των ενδιαφερομένων μερών του τομέα της καινοτομίας·

16. επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών ανάμεσα στα χρηματοδοτικά μέσα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ· αναγνωρίζει τις δυνατότητες 
αυτών των πηγών χρηματοδότησης για μόχλευση των επενδύσεων και ζητεί την ενίσχυσή 
τους, ιδίως όσον αφορά τα προγράμματα JEREMIE και JESSICA· εμμένει στην ανάγκη 
ανάπτυξης χρηματοδοτικών μέσων που θα είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές περιστάσεις 
και τις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάγκη σημαντικής 
απλούστευσης των διαδικασιών πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

17. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής πολυταμειακών 
προγραμμάτων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν· 
θεωρεί ότι αυτό θα συνέβαλλε σε μια πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη προσέγγιση και θα 
αύξανε την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης των διάφορων ταμείων 
(διαρθρωτικά ταμεία και προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα και ανάπτυξη)·

18. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφοροποίησης μεταξύ της καινοτομίας και της έρευνας· 
επισημαίνει ότι η καινοτομία είναι μια σύνθετη και οριζόντια κοινωνικοοικονομική 
διαδικασία, που προϋποθέτει προσπάθειες για την αύξηση των δαπανών στην Ε&Α και 
στήριξη των ΜΜΕ και των δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, και εστιάζει στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων βάσει των χαρακτηριστικών και των 
ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής·

19. πιστεύει ότι η πολιτική καινοτομίας πρέπει να συνδέεται με τις πολιτικές για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας· υποστηρίζει τις προσπάθειες 
κινητοποίησης των πολιτών και των εργαζομένων για τη στήριξη των διαδικασιών 
αλλαγής, μέσω της χάραξης και της εφαρμογής περιεκτικών πολιτικών στρατηγικών στον 
τομέα της καινοτομίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αύξηση της απασχόλησης 
και της ανάπτυξης·

20. επιδοκιμάζει την πρόταση δρομολόγησης ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας ως 
εργαλείου για τη συγκέντρωση των ενδιαφερόμενων μερών κατά τρόπο που να διατέμνει 
τις πολιτικές, τους κλάδους και τα σύνορα, με στόχο την επίσπευση των καινοτομιών για 
την αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων· σημειώνει ότι οι συμπράξεις 
και τα μέσα περιφερειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, 
όπως ιδίως οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
καλύτερα και να γίνουν πράγματι προσβάσιμα για τις περιφέρειες, και ότι οι συμπράξεις 
θα πρέπει να αξιοποιούν την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις υφιστάμενες εθνικές και 
περιφερειακές πρωτοβουλίες με παρόμοια χαρακτηριστικά· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, 
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στενότερη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, ιδίως μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών, 
πρωτοβουλιών κατάρτισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· ζητεί να βελτιωθεί η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας· 

21. θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η ανάπτυξη, σε περιφερειακό 
επίπεδο, μιας κουλτούρας καινοτομίας, αφενός μεταξύ των επιχειρηματιών, των νέων που 
λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση και των μισθωτών, και αφετέρου μεταξύ των 
εταίρων που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως π.χ. οι υπεύθυνοι 
λήψης αποφάσεων σε δημόσιο περιφερειακό επίπεδο, τα ερευνητικά κέντρα, οι συστάδες 
επιχειρήσεων και οι φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι συχνά δεν είναι καλά 
ενημερωμένοι για τις δυνατότητες καινοτομίας των επιχειρήσεων της περιοχής τους, και 
ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των 
βιοτεχνιών)·

22. τονίζει ότι πρέπει να κινητοποιηθεί όλο το δυναμικό καινοτομίας των περιφερειών της ΕΕ 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και επισημαίνει ότι η μελλοντική 
περιφερειακή πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζει την πρόκληση αυτή ως κορυφαία 
προτεραιότητα· πιστεύει ότι αυτή η απόδοση προτεραιότητας ισχύει για όλους τους 
στόχους της περιφερειακής πολιτικής και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης βάσει παγκόσμιων προτύπων· καλεί τη βιομηχανία να 
συμμετάσχει στην οικολογική καινοτομία, καθώς οι επιχειρηματίες μπορούν να 
διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη διάδοση της οικολογικής 
καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενημέρωση των 
επιχειρηματιών –με την υπόδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών– θα είναι καίριας 
σημασίας για την επιτυχία μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποδοτικών 
ως προς τη χρήση των πόρων οικονομιών και βιώσιμων βιομηχανιών. 
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