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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. εκτιμώντας ότι η επιτυχία της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας θα εξαρτηθεί 
ιδίως από την πρόοδο που θα σημειωθεί στον τομέα της καινοτομίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση μέσω της καινοτομίας είναι μία από τις οδούς 
που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης,

Γ. έχοντας υπόψη ότι η συμβατική προσέγγιση στην προώθηση της καινοτομίας, που 
συνδυάζει την "ώθηση της τεχνολογίας" και την "έλξη της ζήτησης", δεν είναι επαρκής 
από μόνη της και απαιτεί την ταυτόχρονη προώθηση κατάλληλων συνθηκών της αγοράς 
για την δημιουργία ενός κανονιστικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την καινοτομία,

Δ. έχοντας υπόψη ότι μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά, με τη στήριξη της νέας 
οδηγίας για τις υπηρεσίες, δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτομία με την 
αύξηση του ανταγωνισμού σε ένα ευρύτερο και σταθερότερο οικονομικό χώρο, ο οποίος 
προσελκύει περισσότερες επενδύσεις και ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων,

Ε. έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση τόσο στη μεταφορά των θεωρητικών 
αποτελεσμάτων, ιδίως προς τις ΜΜΕ, όσο και στη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, ιδίως για τις καινοτομίες με κοινωνική διάσταση, και ότι θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί η γεωγραφική συγκέντρωση της καινοτομίας ούτως ώστε να 
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και η πολυμορφία που συναντώνται στις διάφορες περιοχές 
της ΕΕ,

1. είναι της γνώμης ότι η βελτίωση της νομοθεσίας, και ιδίως η ελάφρυνση των μη 
απαραίτητων κανονιστικών βαρών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει 
πιο ευνοϊκές συνθήκες αγοράς και θα συμβάλει στην τοποθέτηση νέων καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών σε "αγορές-οδηγούς" και ότι η βελτίωση της νομοθεσίας θα 
αυξήσει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

2. είναι πεπεισμένο ότι η θέσπιση διαλειτουργικών ευρωπαϊκών προτύπων ταχύτερα θα 
συμβάλει στη στήριξη της ανάπτυξης αγορών-οδηγών ιδίως στις υπηρεσίες και στους 
τομείς υψηλής τεχνολογίας και θα συνεισφέρει στην εφαρμογή τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο, φέρνοντας έτσι τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση απέναντι σε 
άλλες επιχειρήσεις που δρουν σε παγκόσμια κλίμακα·

3. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει όχι μόνο τη θέσπιση αλλά και την εφαρμογή 
ευρωπαϊκών προτύπων, ιδίως μεταδίδοντάς τα με απλό τρόπο στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις· πιστεύει ότι τα εγχειρίδια και οι επεξηγηματικές διαδικασίες πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

4. επισημαίνει το γεγονός ότι το τρέχον σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
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αντιπροσωπεύει απειλή για την καινοτομία και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες ορισμένων 
οικονομικών τομέων· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη για τον αντίκτυπο που 
έχει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η αντιδικία για θέματα ευρεσιτεχνιών· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης 
Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη μελλοντική πολιτική για το ζήτημα της ευρεσιτεχνίας 
στην Ευρώπη1·

5. χαιρετίζει τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους παγκόσμιους ρυθμιστικούς 
φορείς και αναμένει την ταχεία και αποτελεσματική ανάδειξη τεχνικών καινοτομιών 
μέσω της τυποποίησης 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο αποτελεσματική χρήση του ενοποιημένου νομικού 
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που όχι μόνο θα προάγει τον ανταγωνισμό αλλά θα 
δημιουργήσει πιο ευέλικτους κανόνες και, με τον τρόπο αυτό, θα ενθαρρύνει τον 
ενστερνισμό των καινοτόμων λύσεων και της δημιουργικότητας·

7. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών καθώς και τον 
εντοπισμό και την ανταλλαγή διδαγμάτων από τις ατελέσφορες πρακτικές, ώστε να 
διευκολυνθεί ειδικότερα η προώθηση καλύτερης κανονιστικής ρύθμισης των κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών που βασίζονται σε συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν εξελίξεις στον τομέα της καινοτομίας και 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ·

8. είναι της γνώμης ότι η ταχεία δημιουργία ενιαίων σημείων επαφής και η υποστήριξη των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών σε περιφερειακό καθώς και σε άλλα επίπεδα θα 
προσφέρει στους καταναλωτές και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα διαφανή 
πρόσβαση στις πληροφορίες· περαιτέρω θεωρεί ότι η άμεση παροχή καίριων 
πληροφοριών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για καινοτόμες δραστηριότητες και ότι τα 
κέντρα αυτά μπορούν κατά συνέπεια να αποτελέσουν πολύτιμο πόρο από πλευράς της 
εμβάθυνσης της συνεργασίας μέσα στα εθνικά σύνορα και στο πλαίσιο της διαμεθοριακής 
συνεργασίας·

9. υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικό να έχουν οι ΜΜΕ πρόσβαση στην κατάλληλη 
χρηματοδότηση για καινοτομίες, ιδίως στα πρώτα στάδια των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων· πιστεύει  ότι, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η 
παροχή μικροπιστώσεων και κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου και σε διαμεθοριακή 
βάση·

10. εκτιμά ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός που προκαλείται από την εσωτερική αγορά θα 
ενθαρρύνει τις εταιρείες να εντείνουν τη χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας·

11. τονίζει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην διευκόλυνση της μεταφοράς 
των αποτελεσμάτων της έρευνας σε προϊόντα που να μπορούν να διατεθούν στην αγορά, 
ειδικότερα για τις ΜΜΕ (προσέχοντας ωστόσο να μην παρεμποδιστεί η θεμελιώδης 
έρευνα), και πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ολιστική προσέγγιση που θα 

  
1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0416.
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εξισορροπεί τη στενή συνεργασία μεταξύ της έρευνας και του επιχειρηματικού τομέα με 
τα συμφέροντα των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και του περιβάλλοντος·

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει ανακοίνωση για την προώθηση 
της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων ερευνητικών 
οργανισμών και της βιομηχανίας· χαιρετίζει επίσης τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της
Επιτροπής να προωθήσει την "ανοικτή πρόσβαση" στις επιστημονικές γνώσεις, η οποία 
αποβλέπει στη βελτίωση της διάδοσής τους·

13. ενθαρρύνει σθεναρά πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την επαγγελματική ή κοινωνική 
ένταξη με την προώθηση καινοτομιών με κοινωνικές εφαρμογές, και ειδικότερα 
καινοτομιών που προωθούν την ισότητα των δύο φύλων, την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών, την κινητικότητα και, αντλώντας από την ζωή εμπειρία για την επίλυση 
προβλημάτων, τις ανάγκες των ηλικιωμένων (μια αυξανόμενη ομάδα του πληθυσμού με 
υψηλή αγοραστική δύναμη) ·

14. θεωρεί ότι για να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δημόσια αποδοχή των αγαθών και υπηρεσιών 
που είναι καρπός της έρευνας, απαιτούνται κατάλληλοι μηχανισμοί προστασίας των 
καταναλωτών για να βελτιωθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης και ο βαθμός ασφάλειας·

15. επισημαίνει ότι η καινοτομία αποτελεί μέσο για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της 
ΕΕ και όχι αυτοσκοπό· φρονεί ότι, για τον λόγο αυτό, ο ανταγωνισμός και η 
απελευθέρωση προϊόντων και υπηρεσιών βοηθούν μεν στην επίτευξη του στόχου της 
καινοτομίας αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα ελέγχου και προστασίας των 
πολιτών, όπου αυτό δικαιολογείται από το δημόσιο συμφέρον·

16. θεωρεί απαραίτητο να μειωθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία και παραγωγή 
συντελεστών και  προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση ευκολότερη πρόσβασης σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κινητικότητα των 
επιστημόνων και των τεχνολογικά καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών και τη βελτιωμένη 
ροή των γνώσεων, που όλα αυτά είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός 
γνήσιου ευρωπαϊκού χώρου καινοτομίας·

17. καλεί τις επιχειρήσεις να επανεπενδύσουν μέρος των κερδών τους στον τομέα της 
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης·

18. ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την άρση των 
εμποδίων που τίθενται στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων αγορών- οδηγών που ευνοούν 
την καινοτομία·

19. είναι της γνώμης ότι πρέπει να υπάρξει ευρύτερη διερεύνηση χρήσιμων καινοτόμων 
λύσεων για τον κλάδο των υπηρεσιών, και πιστεύει ότι η συνεχιζόμενη άρση των 
εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, η ελευθερία 
εγκατάστασης και η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων θα ενθαρρύνει την καινοτομία.    
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