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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Προσυπογράφει το στενό σύνδεσμο μεταξύ της νέας πολιτικής για τη συνοχή 2007-2013 
και της Ατζέντας της Λισαβόνας· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι άνω του 65% των 347 
δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για την πολιτική συνοχής "αφιερώνονται" στις 
δαπάνες που συνδέονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως η καινοτομία, η έρευνα και 
το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

2. Διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τα κράτη μέλη επέλεξαν να επενδύσουν κατά 
προτεραιότητα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, αφιερώνοντας συνολικό 
ποσό 86 δισεκατομμυρίων ευρώ· υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής διάστασης 
στον τομέα της καινοτομίας· παρατηρεί ότι περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού 
ποσού των επενδύσεων θα διατεθεί προκειμένου να αυξηθούν οι ικανότητες καινοτομίας 
των επιχειρήσεων.

3. Εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του όσον αφορά τους περιορισμένους σχετικά πόρους που 
προορίζονται αφενός για τις δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση της αλλαγής του 
κλίματος, ειδικότερα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποτελεσματικότητας, αφετέρου δε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
εκφράζει την πεποίθηση ότι ο τομέας αυτός απαιτεί πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις και 
κρίνει ότι, υπό το φως της ενδιάμεσης αναθεώρησης της εφαρμογής των διαρθρωτικών 
ταμείων, είναι ανάγκη να υπάρξει σαφέστερη καθοδήγηση από την ΕΕ και να διατεθούν 
περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίηση των ως άνω στόχων· προς τούτο, 
καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Ανταγωνισμού της 9ης και 10ης Οκτωβρίου 2008 για την ενεργειακή απόδοση·
υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο και το δυναμικό ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γι τις περιφέρειες της ΕΕ, τόσο από άποψη δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης, όσο και προώθησης της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης της κατασκευής έως και 12 
πειραματικών μονάδων δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, μέχρι το 2015 και να 
υποβάλει εγκαίρως τις σχετικές προτάσεις της·

4. Κρίνει ανεπαρκείς τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
ενέργειας τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας.

5. Εκφράζει την άποψη ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να υποστηριχθεί μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών 
της ΕΕ· ως εκ τούτου προσυπογράφει την προτεραιότητα της πολιτικής για τη συνοχή, η 
οποία συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα δε 
των μικρών επιχειρήσεων.  

6. Υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη, ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
στόχων της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ιδιάζουσα ανάγκη των νέων κρατών μελών να 
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επενδύσουν για μια βασική ανάπτυξη των υποδομών·

7. Πιστεύει ότι η ανάπτυξη πόλων ανταγωνιστικότητας μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων
είναι ουσιαστική, δεδομένου ότι προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία 
καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης, αλλά επίσης και 
για τη μείωση της πίεσης που δέχονται οι περιοχές αστικής συγκέντρωσης· στο πλαίσιο 
αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση του προγράμματος URBAN, 
εκτιμώντας ότι η αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και η  αποκατάσταση των 
πεπαλαιωμένων αστικών υποδομών είναι απαραίτητες· 

8. Υπογραμμίζει τη σημασία της εδραίωσης των δυνατοτήτων συνεργασίας και της 
αποτελεσματικής απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων, με τη χρησιμοποίηση όλων των 
παρεχομένων μέσων, όπως η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, οι ενημερωτικές 
εκστρατείες, οι κοινές δράσεις, η ανταλλαγή νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη εταιρικών 
σχέσεων, εκτιμώντας ότι  οι  αυτά θα συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
προγραμμάτων συνεργασίας που έχουν δρομολογηθεί , ειδικότερα δε σε αύξηση της 
ικανότητας απορρόφησης των νέων κρατών μελών ·

9. Τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων σε 
περιοχές όπου οι κυριότερες βιομηχανικές δραστηριότητες βρίσκονται σε παρακμή, τα 
οποία θα στηρίξουν δράσεις οικονομικής ανάκαμψης που μπορούν να αυξήσουν 
αποτελεσματικά το μερίδιο του τριτογενούς τομέα στην οικονομία ·

10. Τονίζει την ανάγκη να εστιάσει η πολιτική συνοχής στις αγροτικές περιοχές, εφόσον η 
εδαφική συνοχή μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο όταν επιτευχθεί μια ισορροπία 
μεταξύ  αστικών και αγροτικών περιοχών·

11. Πιστεύει ότι τα πληθυσμιακά θέματα συνιστούν την κύρια πρόκληση για τα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία τους έχει πρόβλημα δημογραφικής παρακμής και 
γήρανσης του πληθυσμού· τονίζει ότι αυτή η πτυχή δεν έχει επαρκώς εξετασθεί στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2008)0301·

12. Πιστεύει ότι η διαφάνεια στην χορήγηση της χρηματοδότησης και η διοικητική 
απλοποίηση που διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφόρηση εν δυνάμει δικαιούχων 
των Ταμείων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των συνολικών στόχων της 
πολιτικής για τη συνοχή·
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