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125. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε 

κέιε λα αλαλεώζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο 

όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020», σο 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα κηα αληαγσληζηηθή 

ςεθηαθή εληαία αγνξά, γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο, κε κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε 

πξνο ηελ αλνηθηή επηζηήκε, ηελ αλνηθηή 

θαηλνηνκία, ηα αλνηθηά δεδνκέλα θαη ηε 

κεηαθνξά γλώζεσλ· ζεσξεί όηη απηό ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα αλαζεσξεκέλν 

λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ εμόξπμε 

θεηκέλσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηελ απμεκέλε 

ρξήζε ηνπ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ αλνηρηήο 

πεγήο, ηδηαηηέξσο ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα θαη ζηηο δεκόζηεο δηνηθήζεηο, θαη 

ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜΜΕ 

θαη ησλ λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Οξίδνληαο 2020», πξνζαξκνζκέλεο ζηε 

κηθξή δηάξθεηα ησλ θύθισλ θαηλνηνκίαο 

ηνπ ηνκέα ησλ ΤΠΕ· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ 

ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ όιεο νη ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο, από ζπκπξάμεηο δεκόζηνπ 

θαη ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ζπλεξγαηηθνύο 

ζρεκαηηζκνύο θαηλνηνκίαο ζηα επξσπατθά 

ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά πάξθα, 

ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο ηεο Επξώπεο, κέρξη 
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πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο γηα 

λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλέο 

ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο, θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα να λαμβάνουν άδεια γηα εληαία 

δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο νπζηώδνπο 

ζεκαζίαο, εληόο ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνύ, 

ππό δίθαηνπο, εύινγνπο θαη ακεξόιεπηνπο 

όξνπο αδεηνδόηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζνύλ ηα θίλεηξα Ε&Α θαη 

ηππνπνίεζεο θαη λα πξνσζεζεί ε 

θαηλνηνκία· 

πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο γηα 

λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη θνηλέο 

ηερλνινγηθέο πιαηθόξκεο, θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα αποηελεζμαηικής 

αδειοδόηηζης γηα εληαία δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο νπζηώδνπο ζεκαζίαο, εληόο 
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