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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. Υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία συνιστούν κινητήριες δυνάμεις ζωτικής 
σημασίας για να διατηρήσει και ενισχύσει η ΕΕ την ανταγωνιστική της θέση, και τονίζει 
την τεράστια συμβολή της πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη της έρευνας και της 
καινοτομίας στις περιφέρειες· τονίζει επ' αυτού ότι η περιφερειακή ενίσχυση για την 
καινοτομία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα δικαίως έχει αποκτήσει μείζονα 
σημασία με την πάροδο των δεκαετιών· επισημαίνει ότι περίπου 86 δισεκατομμύρια 
ευρώ, ήτοι το 25% του συνολικού προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής, έχουν 
δεσμευθεί για τους σκοπούς αυτούς, και ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά πόσο 
τα έργα καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο προβολής με εκείνα που χρηματοδοτούνται από τα 
Προγράμματα Πλαίσιο· φρονεί πως, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας», η 
τάση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε, όπου η αειφόρος (τόσο από 
περιβαλλοντικής όσο και από κοινωνικής άποψης) ανάπτυξη θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην πρόβλεψη των κεφαλαίων - καθώς μια ισχυρή και 
καλοσυντηρούμενη περιφερειακή πολιτική αποτελεί προϋπόθεση για όλα αυτά· ζητεί να 
υπάρξει σαφής συντονισμός ανάμεσα σε υφιστάμενες και νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, ώστε να ενθαρρύνονται μεταξύ άλλων οι καινοτομίες 
στην κοινωνία που βασίζονται σε εταιρικές σχέσεις σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα·

2. τονίζει ότι χρειάζεται να ενθαρρυνθεί ο καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στο μελλοντικό 
κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την περιφερειακή πολιτική και το μελλοντικό κοινό 
στρατηγικό πλαίσιο για τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου να 
ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί κύκλοι καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
συμπληρωματικότητά τους ορίζοντας το τρόπο με τον οποία αυτή θα επιτευχθεί στην 
πράξη· τονίζει, σχετικά με το θέμα αυτό, τις δυνατότητες δημιουργίας συνεργειών 
ανάμεσα στις δυο πολιτικές εξασφαλίζοντας την μεταξύ τους ενίσχυση· τονίζει πως μια 
πρωταρχική πρόκληση για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες είναι η δημιουργία 
συνεργειών μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων για την έρευνα και την 
καινοτομία σε αμφότερους τους τομείς, δημόσιο και ιδιωτικό, και για τη μεταγενέστερη 
χρηματοδότηση με σκοπό τη διάδοση και προβολή των αποτελεσμάτων αυτών των 
έργων·  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των εν λόγω 
πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ειδικότερα δε στις περιπτώσεις στις οποίες 
η ευθύνη για τους διάφορους πόρους της ΕΕ εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
διαφορετικών εθνικών αρχών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ 
των συναφών προγραμμάτων·

3. επισημαίνει ότι, σε περιόδους κατά τις οποίες οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι ελάχιστοι, 
κρίνεται ζωτικής σημασίας η κατανομή της χρηματοδότησης σε έξυπνα επιλεγμένες 
προτεραιότητες στις περιφέρειες, ούτως ώστε να επωφελείται συναφώς «κρίσιμη μάζα»· 



PE465.040v02-00 4/7 AD\872948EL.doc

EL

4. ζητεί η προτεραιότητα «Καινοτομία», δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης της 
πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική ΕΕ 2020, να είναι δεσμευτική για τις περιφέρειες 
του Στόχου 1 και Στόχου 2, και να αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά που διατίθενται 
σε όλα τα επίπεδα· τονίζει, ωστόσο, ότι ο καθορισμός στόχων για την αύξηση απλώς των 
δαπανών στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας δεν θα οδηγήσει 
από μόνος του σε αποτελέσματα, παρά μόνον εφόσον παράλληλα προς τα εν λόγω μέτρα 
υπάρξει συνολική διαρθρωτική ανάπτυξη στις κοινωνίες· 

5. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, εναλλακτικώς, περαιτέρω κίνητρα για τη χρήση των 
επιδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία στον τομέα της καινοτομίας·

6. τάσσεται υπέρ μιας προσέγγισης "ανιόντων" και τονίζει πως χρειάζεται η ενεργός 
συμμετοχή και δραστηριοποίηση όλων των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων κατά 
το σχεδιασμό και την εκτέλεση των στρατηγικών περιφερειακής καινοτομίας·

7. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν σύμφωνα με την έννοια της «ευφυούς ειδίκευσης» 
ειδικά προσαρμοσμένες στρατηγικές καινοτομίας, βάσει των περιφερειακών 
αρμοδιοτήτων, σημερινών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων· συνιστά στις περιφέρειες 
να ορίσουν επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή 
των δυνητικών συνεργειών μεταξύ της συνδρομής από τα διαρθρωτικά ταμεία και των 
μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να δημιουργηθούν 
ισχυροί, ανταγωνιστικοί διεθνείς "θύλακες" και περιφερειακοί πόλοι αριστείας και να 
φθάσουν το επίπεδο άλλων περιφερειών με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η περιφερειακή 
οικονομία·

8. επισημαίνει, ωστόσο, ότι, πέραν του επιμέρους συμφέροντος που παρουσιάζει η 
οικονομική ανάπτυξη για τις περιφέρειες, δέον είναι να αντιμετωπιστεί και η ΕΕ συνολικά 
ως περιοχή καινοτομίας, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των περιφερειών με στόχο την ώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας· 
απευθύνει, εν προκειμένω, έκκληση για την ενίσχυση της διάρθρωσης και του 
συντονισμού μεταξύ των περιφερειακών παραγόντων και αρχών αλλά και μεταξύ κρατών 
μελών και ευρωπαϊκών αρχών· επικροτεί, εν προκειμένω, τη συνδρομή της Επιτροπής, η 
οποία μπορεί, αφενός, να παρέχει στις περιφέρειες εξαιρετικά χρήσιμη στήριξη και να 
διασφαλίζει ότι οι στρατηγικές θα είναι υψηλής ποιότητας χωρίς να αμφισβητείται η αρχή 
της επικουρικότητας· στο πλαίσιο αυτό τονίζει ότι η εδαφική συνεργασία και η προς 
τούτο χρηματοδότηση πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

9. ζητεί ισχυρότερη διακυβερνητική συμμετοχή στο πλαίσιο των μέτρων κοινού 
προγραμματισμού και δυνάμει του προγράμματος Interreg III B,  προκειμένου να 
ενισχυθεί η συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και να αυξηθεί και ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων κρατών 
μελών σε όλα τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα·

10. πιστεύει ότι πρέπει να παρέχονται κίνητρα καινοτομίας στις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, πρωτίστως με τη συνέχιση και ενίσχυση των πρωτοβουλιών όπως τα προγράμματα 
«Περιφέρειες της γνώσης», «Ζωντανά εργαστήρια» και «Έξυπνες πόλεις», στις οποίες 
καλλιεργείται η εδαφική διάσταση της έρευνας και ανάπτυξης·

11. υπογραμμίζει ότι θεμελιώδη προϋπόθεση για μια τέτοια ολοκληρωμένη στρατηγική που 
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δημιουργεί συνέργειες αποτελεί η μέριμνα ότι όλες οι ενεχόμενες αρχές έχουν επίγνωση 
όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων· επισημαίνει δε ότι οι δράσεις ενημέρωσης προς 
τον σκοπό αυτόν χρηματοδοτούνται εξίσου από τα διαρθρωτικά ταμεία·

12. επισημαίνει ότι η καινοτομία είναι μια ευρεία έννοια η οποία πάνω απ' όλα βασίζεται στη 
ζήτηση και το χρήστη καθώς προέρχεται από τη διαδραστική λειτουργία με την αγορά· 
έχει επίγνωση του χάσματος μεταξύ των νέων γνώσεων στον ερευνητικό τομέα και της 
πραγματικής πρακτικής εφαρμογής τους· συνιστά επομένως, ως απαραίτητο 
συμπληρωματικό στοιχείο της αριστείας στην τεχνολογική έρευνα, να εστιάζεται η 
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων όχι μόνο στην ανάπτυξη  της περιφερειακής 
αριστείας, πρωτίστως στο πλαίσιο των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, 
αλλά και στην στήριξη των εφαρμογών προκειμένου να ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους, να καταστήσουν τις καινοτομίες εμπορεύσιμες και να 
προωθήσουν τη μεταφορά τεχνολογίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για το κοινό 
καλό·

13. τονίζει την ανάγκη να καθιερωθεί η έννοια της "κλίμακας αριστείας", η οποία πρέπει να 
συνεπάγεται τη βελτίωση των περιφερειακών δικτύων που συνδέουν ερευνητικά κέντρα, 
πανεπιστήμια, ΜΜΕ και άλλους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, ούτως ώστε να 
δημιουργηθούν «θύλακες», περιφερειακές πλατφόρμες τεχνολογίας και κέντρα αριστείας, 
με στόχο την παροχή συνδρομής στα εν λόγω δίκτυα για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά 
έργα και προγράμματα συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας·

14. ζητεί να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης για την "κλίμακα αριστείας" με στόχο την 
υλοποίηση υποδομής για την έρευνα στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής του ΕΙΠΑ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή στις ενδιαφερόμενες χώρες στο προσεχές κοινό 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία· 

15. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ είναι σημαντικές για την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ και τη 
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης συνολικά, και ότι αποτελούν τους κύριους 
δημιουργούς απασχόλησης· δεδομένου ότι χρειάζεται να εξασφαλισθεί ότι οι ΜΜΕ 
επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από την στήριξη για την έρευνα και την καινοτομία, 
φρονεί πως η περιφερειακή στήριξη για την καινοτομία πρέπει να επικεντρωθεί στις 
ΜΜΕ, ότι πρέπει να μειωθεί το άχθος της γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους και ότι 
πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη η χρηματοδότηση των προγραμμάτων· τονίζει, εν 
προκειμένω, την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής στην ενίσχυση του 
καινοτόμου χαρακτήρα των ΜΜΕ περιφερειακού προσανατολισμού σε παραδοσιακούς 
επιχειρηματικούς τομείς, παρέχοντας μεγαλύτερη πρόσβαση στην έρευνα που 
επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή, τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση μιας φιλοσοφίας καινοτομίας και, ειδικότερα, τη 
διεθνοποίηση ή την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος διαφόρων ειδών, μέσω 
συμβουλευτικών υπηρεσιών ευρέος φάσματος και εύκολα προσβάσιμης στήριξης, ακόμα 
και υπό μορφή «μονοαπευθυντικών» πρωτοβουλιών προς ενθάρρυνση των ΜΜΕ να 
αναζητούν νέες ευκαιρίες και να κάνουν καλύτερη χρήση των περιφερειακών πόρων που 
έχουν στη διάθεσή τους· ως προς αυτό, τονίζει επίσης τη δυνητική προστιθέμενη αξία από 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜΜΕ στις κοινότητες γνώσεων και καινοτομίας (ΚΓΚ)·

16. τονίζει ότι, προς το συμφέρον της συνοχής και για να καταστεί πιο ανταγωνιστική η 
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οικονομία της Ευρώπης, πρέπει να ληφθούν μέτρα -μεταξύ άλλων για την απλοποίηση 
των διαδικασιών συμμετοχής και την ευαισθητοποίηση του κοινού - προκειμένου να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στην έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που βρίσκονται σε υπανάπτυκτες, απόμακρες και αγροτικές περιφέρειες·

17. αναγνωρίζει την εγκυρότητα αμφότερων των προσεγγίσεων για την κεντρική διαχείριση 
του 7ου ΠΠ και του ΠΚΠ και για την αποκεντρωμένη εφαρμογή των διαρθρωτικών 
ταμείων· τονίζει, εντούτοις, την ανάγκη να εναρμονιστούν στο μέτρο του δυνατού οι 
κανόνες, διαδικασίες και μέθοδοι, με την παράλληλη εξασφάλιση της απαιτούμενης 
ευελιξίας, παρά τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα διακυβέρνησης· τονίζει ότι 
πρέπει να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης για 
την έρευνα και την καινοτομία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και να αναληφθεί 
δέσμευση για τη βελτιστοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης, προκειμένου να 
αναπτυχθεί ένα στρατηγικό ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία· 
φρονεί ότι οι υπέρμετρες διοικητικές απαιτήσεις συνιστούν σοβαρό φραγμό στην 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής και ζητεί, συνεπώς, την εκτεταμένη 
απλοποίηση της επεξεργασίας των επιδοτήσεων και των συστημάτων παρακολούθησης·

18. επικροτεί τις φιλοδοξίες της Επιτροπής και της ΕΚΤ για την περαιτέρω αξιοποίηση των 
σύγχρονων χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα ανακυκλούμενα κεφάλαια –επιπλέον των 
μηχανισμών χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων–, με στόχο την προσέλκυση 
μεγαλύτερου αριθμού επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα και την αποδοτικότερη χρήση 
της διαθέσιμης δημόσιας χρηματοδότησης· συστήνει δε ρητά στους ενδιαφερόμενους 
φορείς να αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες·

19. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνέργειες ανάμεσα στα διάφορα μέσα και 
ταμεία, να ενθαρρύνει μια πολυταμειακή προσέγγιση, να εξετάσει νέες δυνατότητες για 
μεικτή χρηματοδότηση και να διευρύνει τις δυνατότητες διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία·
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