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Πολιτική για την καινοτομία

Η καινοτομία διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία μας.
Πέραν του ότι ωφελεί τους καταναλωτές και τους εργαζομένους της ΕΕ, είναι
απαραίτητη για τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας, την οικοδόμηση μια πιο
οικολογικής κοινωνίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Είναι επίσης καίριας
σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές.
Η πολιτική για την καινοτομία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της πολιτικής για
την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, αφενός, και της βιομηχανικής πολιτικής,
αφετέρου, αποσκοπεί δε στη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την εισαγωγή
ιδεών στην αγορά.

Νομική βάση

Άρθρο 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το
οποίο ορίζει ότι «η Ένωση και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι
αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
της Ένωσης».
Τα άρθρα 179 έως 190 ΣΛΕΕ ρυθμίζουν την πολιτική έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) και τη διαστημική πολιτική της Ένωσης. Κύριο μέσο της πολιτικής
Ε&ΤΑ είναι το πολυετές πρόγραμμα-πλαίσιο που καθορίζει τη δέσμη στόχων,
προτεραιοτήτων και χρηματοδοτικής στήριξης. Τα προγράμματα-πλαίσιο για την Ε&ΤΑ
θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συνήθη νομοθετική
διαδικασία και κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή.

Στόχοι

Η σημασία της πολιτικής για την καινοτομία αναγνωρίζεται ευρέως και συνδέεται
στενά με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως για την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα,
το περιβάλλον, τη βιομηχανία και την ενέργεια. Ο ρόλος της καινοτομίας είναι
να μετατρέπει τα αποτελέσματα της έρευνας σε νέες και καλύτερες υπηρεσίες
και προϊόντα, προκειμένου να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην
παγκόσμια αγορά και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Η ΕΕ δαπανά για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) μικρότερο ποσοστό του ετήσιου ΑΕΠ
(2,3 % το 2020) από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες (3,45 % το 2020) και η Ιαπωνία (3,26 %
το 2020). Επίσης, σημειώνεται το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων, καθώς πολλοί
από τους καλύτερους ερευνητές και καινοτόμους της ΕΕ μετακομίζουν σε χώρες όπου
επικρατούν ευνοϊκότερες συνθήκες. Η αγορά της ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη και
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δεν είναι επαρκώς φιλική προς την καινοτομία. Για να αντιστρέψει τις τάσεις αυτές, η
ΕΕ ανέπτυξε την έννοια της «Ένωσης Καινοτομίας», με στόχο:
— να βρεθεί η ΕΕ σε ηγετική θέση παγκοσμίως με βάση τις επιδόσεις της στην

επιστήμη·

— να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την καινοτομία —όπως οι δαπανηρές διαδικασίες
απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κατακερματισμός της αγοράς, η
καθυστέρηση στον καθορισμό προτύπων και οι ελλείψεις σε δεξιότητες— τα οποία
παρακωλύουν σήμερα την ταχεία διείσδυση των ιδεών στην αγορά·

— να αλλάξει ριζικά ο τρόπος συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
ιδίως με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας μεταξύ των
ενωσιακών θεσμικών οργάνων, των εθνικών και περιφερειακών αρχών και των
επιχειρήσεων.

Επιτεύγματα

Α. Ένωση Καινοτομίας
Η Ένωση Καινοτομίας ήταν μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομία. Δρομολογήθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2010 με στόχο να
βελτιωθούν οι συνθήκες και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την έρευνα και
καινοτομία στην ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε
προϊόντα και υπηρεσίες που ωθούν την ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Η Ένωση Καινοτομίας αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς για την καινοτομία, η οποία θα προσέλκυε καινοτόμες εταιρείες
και επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτάθηκαν διάφορα μέτρα
στους τομείς της προστασίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της τυποποίησης, των
δημόσιων συμβάσεων και της έξυπνης νομοθεσίας. Έχουν θεσπιστεί διάφορα μέσα
για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ και της
προόδου που σημειώνεται, όπως:
— ένας πλήρης πίνακας επιδόσεων για την καινοτομία στην ΕΕ βάσει 25 δεικτών, και

μια ευρωπαϊκή αγορά γνώσης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις άδειες. Ο
ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας (EIS) αποτελεί
μέσο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Στρατηγικής της
Λισαβόνας, το οποίο παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας
των κρατών μελών της ΕΕ·

— ένας πίνακας επιδόσεων για την περιφερειακή καινοτομία, στο πλαίσιο του οποίου
οι ενωσιακές περιφέρειες κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες καινοτομίας ανάλογα
με τις επιδόσεις τους: «πρωτοπόροι καινοτομίας», «ισχυροί φορείς καινοτομίας»,
«μέτριοι φορείς καινοτομίας» και «αναδυόμενοι φορείς καινοτομίας». Ο πίνακας
αυτός παρέχει μια λεπτομερέστερη χαρτογράφηση της καινοτομίας σε τοπικό
επίπεδο.

Η Ένωση Καινοτομίας πρότεινε επίσης μέτρα για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη συνέπεια μεταξύ των ενωσιακών
και των εθνικών ερευνητικών πολιτικών και να αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα
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των ερευνητών. Επίσης , οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας σχεδιάστηκαν ώστε
να φέρουν σε επαφή συμφεροντούχους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η κοινωνία και να ενισχυθούν
η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη, με τον συνδυασμό μέτρων που
εστιάζουν στην πλευρά της προσφοράς και μέτρων που εστιάζουν στην πλευρά της
ζήτησης. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η Επιτροπή υποστηρίζει έργα για την ανάπτυξη
νέων προγραμμάτων σπουδών ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε δεξιότητες
καινοτομίας.
Β. Τα προγράμματα «Ορίζων 2020» και «Ορίζων Ευρώπη»
Ως εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με στόχο να
διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρόγραμμα
«Ορίζων 2020» αποτέλεσε το χρηματοδοτικό μέσο που στήριξε την εφαρμογή της
Ένωσης Καινοτομίας. Μολονότι αποτέλεσε το όγδοο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ
για την έρευνα (2014-2020), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ήταν το πρώτο που
κάλυπτε την έρευνα και την καινοτομία, υλοποίησε δε πολλές από τις δεσμεύσεις που
αφορούσαν ειδικά την Ένωση Καινοτομίας. Τον Νοέμβριο του 2013 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου προβλέπεται
προϋπολογισμός 77 δισεκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2013) για το πρόγραμμα «Ορίζων
2020». Ωστόσο, με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ) τον Ιούνιο του 2015, το ποσό αυτό μειώθηκε σε 74,8 δισεκατομμύρια EUR.
Το 2018 πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζων 2020»,
και τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για να θεμελιωθούν η δομή και το περιεχόμενο
του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», για το οποίο δημοσιεύθηκε πρόταση τον Ιούνιο
του 2018.
Ως αντίδραση στην πανδημία COVID-19, στις 4 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε
τροποποιημένες προτάσεις για αμφότερες τις νομικές πράξεις, ώστε να καταστεί
δυνατή η παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» από
το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU (NGEU). Στις 21 Ιουλίου 2020, επιτεύχθηκε
συμφωνία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επί του σχεδίου ανάκαμψης για
την ΕΕ, το οποίο συνδυάζει το ΠΔΠ για τα έτη 2021-2027 και τα κονδύλια που θα
διατεθούν μέσω του NGEU. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θεσπίστηκε με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2021/695, της 28ης Απριλίου 2021, όπου καθορίζονται οι στόχοι του
προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027, οι μορφές ενωσιακής
χρηματοδότησης και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», συμφωνήθηκε εντέλει κονδύλιο του
προϋπολογισμού ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων EUR από το μέσο NGEU, ιδίως για
τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής ανάκαμψης από την κρίση COVID-19.
Αυτό αποτελεί μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων
Ευρώπη» ύψους 95,5 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2021-2027. Στις 10
Μαΐου 2022, η Επιτροπή τροποποίησε το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος
«Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό,
μεταξύ άλλων για την πρωτοβουλία WomenTechEU, ώστε να στηρίξει νεοφυείς
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επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας υπό την ηγεσία γυναικών, καθώς και άλλες
δράσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας της Ευρώπης.
Γ. Πολιτική συνοχή
Η πολιτική συνοχή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα και καινοτομία. Στις πλέον
ανεπτυγμένες περιφέρειες, τουλάχιστον το 85% των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο διατίθεται για στόχους που συνδέονται με
την καινοτομία, δίνεται δε προτεραιότητα κατά την περίοδο 2021-2027 σε επενδύσεις
για τη διαμόρφωση μιας πιο ευφυούς, οικολογικής, συνδεδεμένης και κοινωνικής
Ευρώπης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες της.
Δ. Χρηματοδοτικά μέσα
Η Ένωση Καινοτομίας αποσκοπούσε επίσης στην τόνωση των επενδύσεων του
ιδιωτικού τομέα. Επομένως, προτείνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση των επενδύσεων
επιχειρηματικού κεφαλαίου της ΕΕ. Για τη βελτίωση της πρόσβασης σε δάνεια
για έργα Ε&Α και τη δρομολόγηση έργων επίδειξης, η Επιτροπή, σε συνεργασία
με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (που απαρτίζεται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων),
δρομολόγησε μια κοινή πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».
Η πρωτοβουλία αυτή («InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την καινοτομία»)
αποτελείτο από μια σειρά ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών χρηματοδοτικών
εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρονταν από τον όμιλο της
ΕΤΕπ και κάλυπταν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της έρευνας και καινοτομίας για τη
στήριξη των επενδύσεων, από τις μικρότερες έως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Επίσης, τον Νοέμβριο του 2014, η Επιτροπή πρότεινε «Ένα επενδυτικό σχέδιο για
την Ευρώπη», για την απελευθέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην
«πραγματική οικονομία», μέχρι του ελάχιστου ποσού των 315 δισεκατομμυρίων EUR
για τριετή δημοσιονομική περίοδο. Το ΕΤΣΕ αποτελούσε έναν από τους τρεις
πυλώνες του σχεδίου αυτού και είχε στόχο να διορθώσει τις αδυναμίες της αγοράς,
αντιμετωπίζοντας τα κενά της αγοράς και κινητοποιώντας ιδιωτικές επενδύσεις.
Συνέβαλε στη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων σε βασικούς τομείς, όπως οι
υποδομές, η έρευνα και καινοτομία, η εκπαίδευση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και η ενεργειακή απόδοση, καθώς και κεφαλαίων κινδύνου για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Επιπλέον, έχει προωθηθεί ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), το οποίο εστιάζει σε χρηματοδοτικά μέσα και στην
παροχή υποστήριξης για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
Ε. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ιδρύθηκε το 2008 με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ)
2021/819. Γενική του αποστολή είναι να τονώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ενισχύοντας την ικανότητα των κρατών
μελών και της Ένωσης για καινοτομία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεγάλες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Το ΕΙΤ επιτυγχάνει τους στόχους αυτούς
πρωτίστως μέσω των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, στις οποίες συμμετέχουν
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περισσότεροι από 1 200 εταίροι από τον επιχειρηματικό, τον ερευνητικό και τον
εκπαιδευτικό τομέα.
ΣΤ. Συμβούλιο Καινοτομίας
Τον Ιανουάριο του 2017, η Επιτροπή συγκρότησε μια δεκαπενταμελή ομάδα υψηλού
επιπέδου σε θέματα καινοτομίας, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση του σχεδιασμού
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) στο πλαίσιο των προτάσεων της
Επιτροπής για το πρόγραμμα που θα διαδεχόταν το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,
δηλαδή το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Τον Ιανουάριο του 2021, η Επιτροπή
υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του ΕΣΚ και του ΕΙΤ ώστε να ενισχύσει
τη συνεργασία τους για τη στήριξη των βέλτιστων Ευρωπαίων επιχειρηματιών. Ως
απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Επιτροπή διέθεσε
20 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη ουκρανικών νεοφυών επιχειρήσεων μέσω
στοχευμένης τροποποίησης του προγράμματος εργασίας του ΕΣΚ για το 2022.
Ζ. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας
Στις 5 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή εξέδωσε νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο
καινοτομίας, προτείνοντας 25 ειδικές δράσεις σε πέντε εμβληματικούς τομείς:
χρηματοδότηση επεκτεινόμενων επιχειρήσεων· διευκόλυνση της καινοτομίας μέσω
χώρων πειραματισμού και δημόσιων συμβάσεων· επιτάχυνση και ενίσχυση της
καινοτομίας στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ·
προώθηση, προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων υπερπροηγμένης τεχνολογίας· και
βελτίωση των εργαλείων χάραξης πολιτικής. Στόχος του είναι να πρωτοστατήσει
η Ευρώπη στο νέο κύμα καινοτομίας υπερπροηγμένης τεχνολογίας, πράγμα που
απαιτεί ρηξικέλευθη Ε&Α σε συνδυασμό με σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου για την
αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνιακών προκλήσεων.
Η έκθεση της Επιτροπής του 2022 σχετικά με τις επιδόσεις στους τομείς της επιστήμης,
της έρευνας και της καινοτομίας (SRIP) εστιάζει επίσης στις επιδόσεις της ΕΕ στον
τομέα της καινοτομίας σε παγκόσμιο πλαίσιο, πρότεινε δε μέτρα για την αντιμετώπιση
ζητημάτων όπως η δυσκολία προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει εκδώσει διάφορα ψηφίσματα ώστε να ενισχύσει την πολιτική της
ΕΕ για την καινοτομία. Μερικά από τα πλέον πρόσφατα είναι τα εξής:
— ψήφισμα της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ 2020. Το ψήφισμα

αυτό υποστήριζε ένθερμα μια βιομηχανική πολιτική. με στόχο να δημιουργηθεί το
βέλτιστο περιβάλλον για τη διατήρηση και ανάπτυξη μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής
και διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης στην ΕΕ, και παράλληλα διευκόλυνε
τη μετάβαση σε μια βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική οικονομία·

— ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας:
μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση.

— ψήφισμα της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και
θέσεις εργασίας. Το ψήφισμα αυτό υπογράμμιζε τη σημασία που έχει η ανάπτυξη
στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας
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και η ενθάρρυνση και υποστήριξη των βιομηχανικών εταιριών να επενδύσουν στην
Ε&Α·

— ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»
και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ.·

— ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για
την Ευρώπη, όπου το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι η διασφάλιση της κυριαρχίας
και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ απαιτεί μια ανταγωνιστική βιομηχανική
βάση και τεράστιες επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) σε βασικές
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, καινοτόμες λύσεις και βασικές αλυσίδες αξίας·

— ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2022 σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση στην
έρευνα και την καινοτομία: η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία
σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου το Κοινοβούλιο επικρότησε την ανακοίνωση
της Επιτροπής επί του θέματος και τόνισε την ανάγκη να αναπτύξει η Ένωση
πολυμερή συνεργασία βάσει κανόνων για την αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων
οικονομικών, κοινωνιακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, στις οποίες η Ε&Κ
αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο.

Kristi Polluveer
09/2022
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