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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 απαιτείται ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ του μελλοντικού "κοινού 
στρατηγικού πλαισίου" περιφερειακής πολιτικής και της μελλοντικής "κοινής 
στρατηγικής" των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να 
εκθέσει πώς τούτο θα επιτευχθεί στην πράξη·

2. ζητεί η προτεραιότητα "Καινοτομία", δεδομένης της μελλοντικής ευθυγράμμισης της 
πολιτικής συνοχής προς τη στρατηγική ΕΕ2020, να είναι δεσμευτική για τις περιφέρειες, 
στοιχείο που πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στα συνολικά ποσά·

3. καλεί τις περιφέρειες να εκπονήσουν σύμφωνα με την έννοια της "ευφυούς ειδίκευσης" 
ειδικά προσαρμοσμένες στρατηγικές καινοτομίας τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει 
βελτιστοποίηση της εδαφικής συνεργασίας προς όφελος μιας ενισχυμένης 
συμπληρωματικότητας των περιφερειών·

4. υπενθυμίζει ότι η καινοτομία εντοπίζεται προ πάντων στη διεπαφή με την πρακτική·
συνιστά επομένως, ως απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο της αριστείας στην έρευνα, 
να εστιάζεται η χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη στήριξη της εφαρμογής, χωρίς 
βεβαίως να εμποδίζεται η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων, με σκοπό να μπορούν να 
αποκτούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις καινοτόμες διεργασίες·

5. δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί βελτίωση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεων στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, κρίνει αναγκαίο να 
εστιάζεται η πολιτική συνοχής σε αυτό το στοιχείο, επί παραδείγματι όσον αφορά τη 
διεθνοποίηση ή την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος·

6. καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει, παρά τις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα 
διακυβέρνησης, τη μέγιστη εναρμόνιση των κανόνων χρηματοδότησης των 
προγραμμάτων·

7. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει εάν ενδείκνυται η νομιμοποίηση της μεικτής 
χρηματοδότησης και η διεύρυνση των δυνατοτήτων διασταυρούμενης χρηματοδότησης.


