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Εισαγωγή

Ο στόχος του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι να περιγράψει συνοπτικά τον σκοπό της 
κατάρτισης της έκθεσης εφαρμογής και να εξηγήσει την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί και τη 
μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί από τον εισηγητή. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τα
βασικά θέματα που θα αναλυθούν στο σχέδιο έκθεσης και παρέχει τις αρχικές απαντήσεις του
εισηγητή σε αυτά.

 Σκοπός και περιεχόμενο της έκθεσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να αυξήσει τις δραστηριότητες και την επιρροή του
όσον αφορά την εφαρμογή κατά την 7η κοινοβουλευτική περίοδο. Κάθε κοινοβουλευτική
επιτροπή δικαιούται να καταρτίσει έκθεση εφαρμογής, όπως ονομάζεται, δηλαδή έκθεση 
σχετικά με τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή και 
επιβολή της στα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, το νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει άμεσα
εφαρμοστέους κανονισμούς, των οποίων τα μέτρα εφαρμογής καλύπτονται από κανονισμό 
της Επιτροπής και αποφάσεις της Επιτροπής που δεν υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο.

Ο εισηγητής προτείνει, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής, η 
όποια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή να αναλύει εάν η νομοθεσία εφαρμόστηκε σωστά
από τα κράτη μέλη.

Κατά την 6η κοινοβουλευτική περίοδο, η επιτροπή κατάρτισε έκθεση εφαρμογής με εισηγητή
τον Miroslav Mikolášik και τίτλο «Εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία
2007-2013: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής
και τα επιχειρησιακά προγράμματα». Η παρούσα νέα έκθεση θα εστιάσει στο σκέλος
«καινοτομία» των κατευθυντήριων γραμμών στα επιχειρησιακά προγράμματα.

Η έκθεση πρωτοβουλίας θα έχει διπλό στόχο: πρώτον, θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο
εφαρμόστηκε το ενδεικτικό πλαίσιο των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
2007-2013, και ειδικότερα η κατευθυντήρια γραμμή 1.2 «Βελτίωση των γνώσεων και της 
καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη», από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στα εθνικά 
στρατηγικά πλαίσια αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα επιχειρησιακά προγράμματά τους. Δεύτερον, η
έκθεση θα αναλύσει τις συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των προγραμμάτων 
πλαίσιο που αφορούν τη γνώση και την καινοτομία (έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την
Ε&TΑ και πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία).

Τα κοινοτικά, εθνικά και περιφερειακά καθεστώτα χρηματοδότησης ενίοτε παραμένουν
χωρίς συντονισμό. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η πολιτική συνοχής της ΕΕ όσο και
οι πολιτικές για την Ε&Α και την καινοτομία εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό: την αντιμετώπιση
των σοβαρών προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στήριξη ενός ευρωπαϊκού 
μοντέλου βασιζόμενου στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευθύνη και την αειφόρο 
ανάπτυξη. Μία από τις τρεις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής είναι η ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της γνώσης. 
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 Απολογισμός και μεθοδολογία

Από το 1993 και εξής, έχει εκπονηθεί σειρά ανακοινώσεων της Επιτροπής, καθώς και
μελετών και εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με συνέργειες μεταξύ της 
πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και της πολιτικής συνοχής. Κατά την
κατάρτιση της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας, ο εισηγητής σκοπεύει να λάβει υπόψη ένα 
ευρύ φάσμα σχετικών εγγράφων· τα περισσότερα από αυτά μπορεί να είναι ήδη
καταχωρημένα στο έγγραφο εργασίας.
Εκθέσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (6η κοινοβουλευτική περίοδος)

 Έκθεση σχετικά με τη συνεισφορά της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στην 
ικανότητα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εισηγητής: Mieczysław Edmund
Janowski, UEN)·

 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-
2013: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής
και τα επιχειρησιακά προγράμματα (εισηγητής: Miroslav Mikolášik, PPE-DE).

Μελέτες ανατεθείσες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Συνέργειες ανάμεσα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και τα διαρθρωτικά ταμεία
(2007)·

 Προς μια εδαφική προσέγγιση των ευρωπαϊκών πολιτικών Ε&Α και καινοτομίας
(2009)

Εκθέσεις προόδου για τη συνοχή: στην πέμπτη έκθεση προόδου για την οικονομική και
κοινωνική συνοχή υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος ορισμένων τομέων και της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στην έκτη έκθεση προόδου
υποστηρίζεται ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία έχουν σημαντική περιφερειακή 
διάσταση.

Βασικές ανακοινώσεις της Επιτροπής:

Ανάμεσα στα τέλη του 2006 και τον Μάιο του 2008, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία
έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σε μια σειρά από ανακοινώσεις της Επιτροπής
υπογραμμιζόταν η νέα εστίαση της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη στόχων συναφών με τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, με διατήρηση πάντοτε του πρωταρχικού σκοπού της, δηλ. της
μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών:

 COM(2007) 474 Ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και της 
καινοτομίας - Συμβολή στη μεγέθυνση και την απασχόληση
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 COM(2007) 798 Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της 
Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ, 2007-2013

 COM(2008) 301 για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις 
στρατηγικές και τα προγράμματα της πολιτικής της συνοχής για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013

 COM(2009) 617 Εικοστή ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
ταμείων (2008)

Η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις στρατηγικές και
τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 
φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη κατανόησαν και εφάρμοσαν τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή κατά την κατάρτιση των εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς και των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων τους, 
προσαρμοσμένων στην τήρηση των ιδιαίτερων περιορισμών και απαιτήσεών τους. Συνεπώς, 
ο στρατηγικός σχεδιασμός πολιτικής δείχνει ότι όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων όσων
εντάχθηκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες να 
προσαρμόσουν τις επενδύσεις σε στόχους συναφείς με τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας - Πρακτικός
οδηγός ευκαιριών χρηματοδότησης από την ΕΕ για έρευνα και καινοτομία: ο οδηγός στοχεύει 
στο να βοηθήσει πιθανούς δικαιούχους να προσδιορίσουν το καταλληλότερο καθεστώς 
χρηματοδότησης, περιγράφοντας τις τρεις πηγές χρηματοδότησης και τις δυνατότητες
συνδυασμού τους. Υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο των εθνικών και περιφερειακών αρχών στη 
διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης αυτών των μέσων. 

Εκτός από τα ανωτέρω, ο εισηγητής θα λάβει επίσης υπόψη την προεργασία που αναλήφθηκε 
από την επιτροπή επιστημονικής και τεχνικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την έρευνα το 2007, και αναμένει την ολοκλήρωση
ενός εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της 
εκπόνησης και παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργειών.

Πλαίσιο

 Εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτομία

Η πολιτική συνοχής επιδιώκει να εστιάσει σε τρεις προτεραιότητες· μία από αυτές είναι η
ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας της 
γνώσης μέσω ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, περιλαμβανομένων των νέων
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Η Ε&Α και η καινοτομία μπορούν να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους 
στόχους της όσον αφορά την ανάπτυξη. Γι’ αυτό και η πολιτική συνοχής εστιάζεται επίσης σε
επενδύσεις οι οποίες ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, όπως
επιχειρηματικότητα, πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, ανθρώπινο κεφάλαιο, ΤΠΕ, 
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πράσινη τεχνολογία και ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, η πολιτική συνοχής συνδέεται με τη
στρατηγική της Λισαβόνας. Κατά την περίοδο 2007-2013 υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στην 
καινοτομία, για την οποία διατέθηκαν 86 δισ. ευρώ. 

Είναι επίσης σημαντικό να κατανοηθεί το διαφορετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι δύο 
κύριες πηγές χρηματοδότησης – το ΠΠ7 και τα διαρθρωτικά ταμεία. Στο ΠΠ7, η διεθνική 
συνεργασία είναι ο γενικός κανόνας. Αντίθετα, στα διαρθρωτικά ταμεία, η διεθνική 
συνεργασία (μέσω του στόχου «εδαφική συνεργασία») είναι η εξαίρεση, ενώ ο κανόνας είναι
ο προγραμματισμός εντός των κρατών μελών. 

 Συνέργειες ανάμεσα στην πολιτική συνοχής και στα προγράμματα πλαίσιο που 
αφορούν τη γνώση και την καινοτομία, και η προστιθέμενη αξία του σχεδιασμού
της χρηματοδότησης της ΕΕ

Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, και ειδικότερα η κατευθυντήρια γραμμή
1.2 «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη», ορίζουν ότι η 
συνέργεια ανάμεσα στην πολιτική συνοχής και στα προγράμματα πλαίσιο είναι ουσιαστική,
προκειμένου οι πολιτικές έρευνας και συνοχής να αλληλοενισχύονται σε περιφερειακό 
επίπεδο. Επίσης, η πολιτική συνοχής καλείται να διαδραματίσει δύο ρόλους: να διευκολύνει
την εφαρμογή περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας και σχεδίων δράσης· και να
συμβάλει στην οικοδόμηση ικανοτήτων καινοτομίας και έρευνας στις περιφέρειες.

 Κίνητρο και πολιτικό βάρος της έκθεσης

Στην τρέχουσα περίοδο οικονομικής κρίσης, η ανάγκη να δοθεί ώθηση στην
ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ μέσω επένδυσης στην πολιτική συνοχής και στις διαδικασίες της
αναγνωρίστηκε ήδη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της το 2009. 

Επίσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να παρουσιάσει την άποψή του κατά τη συζήτηση σχετικά με
το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Πρέπει να συζητήσει για τις πιθανές βελτιώσεις βάσει 
αξιολογήσεων.

Αρχικές παρατηρήσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το επίκεντρο της έκθεσης πρέπει να είναι η μελέτη της προστιθέμενης 
αξίας της χρηματοδότησης της καινοτομίας από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εξετάζονται οι
δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη και οι τομείς όπου η συνέργεια μπορεί ενδεχομένως να 
συμβάλει σε αυτήν. 

- Ανάλυση της διάθεσης πόρων για την καινοτομία και την Ε&Α στα επιχειρησιακά
προγράμματα: προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητές οι δυνατότητες της συνέργειας, 
είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι κατευθυντήριες 
γραμμές στα επιχειρησιακά προγράμματα.  

- Ανάλυση των συνεργειών ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και στα προγράμματα
πλαίσιο ΠΠ7 και CIP: ο εισηγητής επιθυμεί να εξετάσει τους διάφορους τρόπους
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συνδυασμού των πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ, περιλαμβανομένης της μικτής
χρηματοδότησης, της συμπληρωματικής ή συνεχόμενης χρηματοδότησης και της πολλαπλής 
χρηματοδότησης στην ίδια ομάδα ή δίκτυο.

Διαδικασία

Το παρόν έγγραφο εργασίας θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης τον Δεκέμβριο του 2009. Δεν περιλαμβάνει
ολοκληρωμένη ανάλυση των θέσεων του εισηγητή, οι οποίες θα εκτεθούν λεπτομερώς στο 
σχέδιο έκθεσης.

Ο εισηγητής επιθυμεί να καλέσει όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να 
συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση του Δεκεμβρίου παρουσιάζοντας τις δικές τους ιδέες, 
απόψεις και προτάσεις.


