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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. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμη τη 
συμμετοχή των περιφερειών στην εκπόνηση και την εφαρμογή των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν μια παρόμοια 
συμμετοχή·

2. υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της καινοτομίας, στο μέτρο όπου σε αυτό ακριβώς το επίπεδο, η στρατηγική καινοτομίας 
θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, 
των κέντρων εκπαίδευσης και των τεχνολογικών πόλων, με τη συμμετοχή -σε εταιρική 
βάση- της αστικής κοινωνίας·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε οι ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) 
να καταστεί δυνατόν να συμμετάσχουν περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει καμία 
συγκεκριμένη πρόταση σχετικά·

4. ζητεί από τους αρμόδιους φορείς, σε περιφερειακό επίπεδο, να θέσουν την προώθηση της 
καινοτομίας στο κέντρο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προβλέψουν ένα 
σημαντικό μέρος των πιστώσεων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για
επενδύσεις στην επιστήμη και την καινοτομία, ώστε να δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, 
θέσεις απασχόλησης και να αντιμετωπίσουν τις τάσεις για αποδημία·

5. συμφωνεί με την Επιτροπή στην ανάλυσή της σύμφωνα με την οποία η πολιτική 
« Cluster » (Σύμπραξη) αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής καινοτομίας των 
κρατών μελών και ζητεί οι συμπράξεις να ενθαρρύνονται τόσο στα αστικά κέντρα όσο και 
στην ύπαιθρο και να οργανώνονται κατά τρόπο διασυνοριακό·

6. υπογραμμίζειτις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες για να προσελκύσουν τα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις και ζητεί 
επιμόνως να υπάρξουν εταιρικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο των 
μέτρων για την καινοτομία·

7. θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η νέα πρωτοβουλία υπέρ των πιλοτικών αγορών και 
ειδικότερα στους τομείς στους οποίους υφίσταται ένα υψηλό δυναμικό ζήτησης σε
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

8. ενθαρρύνει τους αρμόδιους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο να χρηματοδοτούν μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων και πειραματικά μέτρα και ως εκ τούτου ριψοκίνδυνα μέτρα·

9. θεωρεί απαραίτητο, να συνοδεύονται καλύτερα τα μέτρα στον τομέα της καινοτομίας με 
ενημερωτικές εκστρατείες και καλεί την Επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να 
κάνει καλύτερα γνωστές παρόμοιες πρωτοβουλίες όπως το Jeremie και άλλες στις 
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περιφέρειες·

10. θεωρεί ως απαραίτητο, να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός των διπλωματούχων, 
ιδιαίτερα γυναικείου φύλου, από τους επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους.


