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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. επιδοκιμάζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την απλούστευση των διοικητικών 
διατυπώσεων των προγραμμάτων-πλαίσιο έρευνας, ειδικότερα την προοδευτική
καθιέρωση της χρηματοδότησης με βάση τα αποτελέσματα·

2. 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 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·

3. πιστεύει ότι τα διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, την έρευνα και την 
καινοτομία θα πρέπει να υλοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο, για λόγους 
αποτελεσματικότητας· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη για την αναζήτηση συνεργιών 
μεταξύ αυτών των μέσων·

4. 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 
δημόσιων αρχών, ιδίως στο πλαίσιο των δικτυώσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών 
επιχειρήσεων·

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

6. υπενθυμίζει ότι τα μέσα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την ενθάρρυνση της έρευνας και 
της ανάπτυξης επικεντρώνονται στα προγράμματα αριστείας και στα μεγάλα έργα που 
μπορεί να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης· διευκρινίζει ότι ο δυναμισμός των ενεργειακών
προγραμμάτων αριστείας έχει θετικές συνέπειες σε ολόκληρη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπληρώνει με αποτελεσματικό τρόπο την εδαφική διάσταση 
των μέσων της πολιτικής για τη συνοχή.


