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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 και οι βιομηχανίες· σημειώνει ότι οι δυναμικότερες 
τεχνολογικές βιομηχανίες δεν βρίσκονται στις πρωτεύουσες ή στα περίχωρα αυτών, αλλά 
κοντά στα πιο καινοτόμα πανεπιστήμια·

2. 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· σημειώνει εν 
προκειμένω ότι ακόμη και οι περιφέρειες που δεν διαθέτουν πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες καινοτομίας·

3. θεωρεί ότι 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·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη εντοπισμού «κοιμώμενων καινοτόμων»· 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 τεχνογνωσίας·

5. επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της 
ΕΕ και της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ· αναγνωρίζει τις δυνατότητες αύξησης της 
αποδοτικότητας αυτών των πηγών χρηματοδότησης και ζητεί την ενίσχυσή τους, ιδίως 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA·

6. επιδοκιμάζει την πρόταση δρομολόγησης ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας ως 
εργαλείο για τη συγκέντρωση ενδιαφερόμενων μερών κατά μήκος πολιτικών, τομέων και 
συνόρων, με στόχο την επίσπευση των καινοτομιών για την αντιμετώπιση των μειζόνων 
κοινωνικών προκλήσεων· σημειώνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα οι 
συμπράξεις και τα μέσα περιφερειακής πολιτικής για την αντιμετώπιση των εν λόγω 
προκλήσεων και ότι οι συμπράξεις θα πρέπει να αξιοποιούν την εμπειρία που αποκτήθηκε 
από τις υφιστάμενες εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες με παρόμοια 
χαρακτηριστικά·

7. τονίζει ότι πρέπει να κινητοποιηθεί το πλήρες 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.


