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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες
προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην υλοποίηση των στόχων  της Λισαβόνας, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας·   

2. θεωρεί τα διαρθρωτικά ταμεία βασικό εργαλείο για τη στήριξη της ικανότητας 
καινοτομίας, ιδιαίτερα για την επίτευξη της συνοχής και τη μείωση των οικονομικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών· προτείνει να αυξηθεί σημαντικά το ποσό που 
διατίθεται από τα διαρθρωτικά ταμεία για την έρευνα και την καινοτομία·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μολονότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης αναγνωρίζουν τη θεμελιώδη σημασία της προώθησης της καινοτομίας, οι 
πιστώσεις που διατίθενται στην έρευνα και την ανάπτυξη δεν επαρκούν για την 
ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών της Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανταγωνιστικότητά της·  

4. αναγνωρίζει ότι η καινοτομία είναι αναγκαία για τη δημιουργία απασχόλησης στην 
Ευρώπη·

5. επιμένει ότι είναι απαραίτητο ένα ουσιαστικότερο σύστημα εταιρικών σχέσεων δημόσιου-
ιδιωτικού για τη συμπλήρωση της δημόσιας χρηματοδότησης που διαθέτουν τα κράτη 
μέλη και η Ένωση·  επισημαίνει ότι η επιτυχία των δραστηριοτήτων αυτών θα εξαρτηθεί 
κατά κύριο λόγο από την εξασφάλιση επαφής μεταξύ των διαφόρων δυνητικών 
παραγόντων·

6. τονίζει πόσο σημαντική είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 
από τα διαρθρωτικά ταμεία προκειμένου να βελτιωθεί για τον ευρωπαίο πολίτη η σχέση 
κόστους/αποτελέσματος των δαπανών της Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
υποστηριχθεί μια ευρύτερη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης και να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη των  δυνατοτήτων του κεφαλαίου επιχειρηματικού 
κινδύνου·

7. αναγνωρίζει την ανάγκη της δημιουργίας πόλων και ζωνών καινοτομίας σε περιφερειακό 
επίπεδο και της σύνδεσής τους μέσω δικτύων με τις αντίστοιχες δομές άλλων περιφερειών 
και κρατών μελών ή τρίτων χωρών.
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