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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια 
στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την Ευρώπη»
(2006/2274(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κάνοντας τη γνώση πράξη: Μια 
στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την Ευρώπη» (COM(2006)0502),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επενδύοντας στην έρευνα: το 
πρόγραμμα δράσης για την Ευρώπη» (COM(2003)0226),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρµογή του κοινοτικού 
προγράμματος της Λισαβόνας: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία - Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση - Μια κοινή προσέγγιση» (COM(2005)0488), καθώς και 
τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2005)1253 και
SEC(2005)1289),

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, την 
οποία εκπόνησε τον Ιανουάριο του 2006 η ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που 
συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής στο Hampton Court υπό την προεδρία 
του κ. Aho, με τίτλο «Creating an innovative Europe (δημιουργία μιας καινοτόμου 
Ευρώπης)» (η λεγόμενη "έκθεση Aho"),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας από τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. που 
πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 23-24 Μαρτίου 2000, στην οποία αποφασίστηκε 
να καταστεί η Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον πλανήτη, 
στηριγμένη στη γνώση, καθώς και τα συμπεράσματα της προεδρίας από τη σύνοδο 
κορυφής των Βρυξελλών της 22-23 Μαρτίου 2005 και της 23-24 Μαρτίου 2006,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 2769ης συνόδου του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της 4ης Δεκεμβρίου 20061,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Συνεργασία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την απασχόληση - Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας»
(COM(2005)0024),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινές δράσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας»
(COM(2005)0330),

– έχοντας υπόψη τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) που υπέβαλαν τα κράτη 
μέλη, τις εκθέσεις που εκπόνησαν τα κράτη μέλη το φθινόπωρο του 2006 σχετικά με την 
εφαρμογή των ΕΠΜ τους2, και την αξιολόγηση της εφαρμογής των εν λόγω ΕΠΜ από 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_en.htm
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την Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής
(COM(2006)0816),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 2005/601/EΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005,
σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των 
κρατών μελών και της Κοινότητας (2005-2008)1 και την απόφαση 2005/600/EΚ τους 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών 
απασχόλησης των κρατών μελών2, οι οποίες έχουν συνδυαστεί και αποτελούν τις 
«ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και την ανάπτυξη»,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013)3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)4,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
(COM(2006)0604),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας (COM(2000)0412), και το αναθεωρημένο κείμενο της προεδρίας5,

– έχοντας υπόψη το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα 
και ανάπτυξη και την καινοτομία6, και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για μια 
αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των φορολογικών κινήτρων υπέρ της Έρευνας και 
Ανάπτυξης» (COM(2006)728),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 
«Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, 2006» (SEC(2006)1467) και την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οικονομικές μεταρρυθμίσεις και 
ανταγωνιστικότητα: τα βασικά μηνύματα της έκθεσης για την ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα 2006» (COM(2006)0697),

– έχοντας υπόψη τον «Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία 2005 -
Συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων στην καινοτομία», όπου αναφέρεται με σαφήνεια ότι 
οι Ηνωμένες πολιτείες και η Ιαπωνία προηγούνται στον τομέα αυτόν7,

  
1 ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 28.
2 ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 21.
3 ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.
4 ΕΕ 2006 L 310 της 9.11.2006, σ. 15.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st07/st07119.en04.pdf
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/ΕΕ/2006/c_323/c_32320061230en00010026.pdf
7 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
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– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Science, Technology and Industry 
Outlook 2006 (προοπτικές των επιστημών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας)1»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε το Κοινοβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2006 με 
τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη της 
επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης2»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε το Κοινοβούλιο στις 5 Ιουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: Περισσότερη έρευνα και 
καινοτομία – επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Κοινή προσέγγιση3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη 
συμβολή στo Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της 
Λισαβόνας4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων, του Ιουλίου 2004, με τίτλο 
«Βελτίωση των θεσμικών οργάνων με σκοπό τη μεταφορά τεχνολογίας από τον τομέα 
των επιστημών τις επιχειρήσεις»,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2006, με τίτλο «Επένδυση στη γνώση και την καινοτομία 
(Στρατηγική της Λισαβόνας)», ενημερωτική έκθεση INT/325,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία i2010, ιδίως δε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας i2010 - Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη 
προς όφελος όλων (COM(2006)0173)»,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2006 με τίτλο «Η
καινοτομία στις υπηρεσίες»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου
με τίτλο «Η συμβολή της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής στις ικανότητες 
καινοτομίας της Ε.Ε.» (A6-0000/2007)

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνώμες της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2007),

A. λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στην υλοποίηση της στρατηγικής 
της Λισαβόνας, και, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για μια περισσότερο πολύπλευρη 

  
1 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
2 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0528.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0301.
4 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0092.
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στρατηγική για την καινοτομία ενόψει του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές εξειδικευμένες γνώσεις που είναι συγκεντρωμένες 
στους επιστημονικούς κύκλους της Ε.Ε. και στις υπηρεσίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δεν αξιοποιούνται επαρκώς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός στόχος της καινοτομίας είναι η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Ε.Ε.,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της καινοτομίας στη διαμόρφωση των κοινωνικών μοντέλων 
των κρατών-μελών της Ε.Ε.,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των υπηρεσιών διαθέτει ένα ελάχιστα αξιοποιημένο 
δυναμικό καινοτομίας στην Ε.Ε.,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή 
καινοτόμων λύσεων είναι η ταχύτητα της ροής των πληροφοριών και ότι το διαδίκτυο 
πρέπει να καταστεί κτήμα όλων των πολιτών της Ε.Ε.,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να παρασχεθεί θεσμική υποστήριξη στη διαδικασία 
διαχείρισης της γνώσης σχετικά με τις καινοτομίες και με τα πνευματικά δικαιώματα,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό «ενιαίο» σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν 
είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις ανάγκες των επιμέρους κλάδων, και ότι η διαρκής 
αύξηση του αριθμού των χορηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αυξάνει τον κίνδυνο 
δικαστικών διαφορών και περιορίζει την καινοτομία,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση της πολιτικής για την καινοτομία και την αύξηση 
του ρόλου που διαδραματίζουν οι δημόσιες συμβάσεις και οι εταιρικές σχέσεις δημοσίου 
- ιδιωτών στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την καινοτομία είναι η διεπιστημονική 
εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τομείς που βρίσκονται στο μεταίχμιο των παραδοσιακών 
πεδίων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διά βίου μάθηση μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της 
γνώσης για τις καινοτομίες και ότι η προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί 
αντίδοτο στην περιθωριοποίηση στην αγορά εργασίας,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πηγή της καινοτομίας είναι η θέσπιση ευρωπαϊκών προτύπων και 
προδιαγραφών ποιότητας ήδη κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης σύγχρονων 
προϊόντων και υπηρεσιών,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο οφείλει να διαμορφώσει ένα 
ενισχυμένο και διευρυμένο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας που θα επικεντρώνεται σε 
συγκεκριμένους στόχους,

1. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπή σχετικά με τη νέα «πρωτοβουλία για τις πρωτοπόρες 
αγορές», η οποία αποσκοπεί στη διάδοση πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών σε 
τομείς στους οποίους η Ε.Ε. μπορεί να καταστεί πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο·
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2. θεωρεί ότι ιδιαίτερο ρόλο στη θέσπιση καινοτόμων λύσεων έχουν να διαδραματίσουν οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

3. θεωρεί αναγκαίο να εισαχθούν στα σχολικά προγράμματα των κρατών μελών γνωστικά 
αντικείμενα τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση της σημασίας και του ρόλου των 
δημιουργών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών καινοτομιών·

4. ζητά να δημιουργηθούν τεχνολογικές και επιστημονικές υποδομές (απαραίτητες για τη 
δημιουργία καινοτομιών) στα ήδη υφιστάμενα ακαδημαϊκά κέντρα, με τρόπο τέτοιο ώστε 
να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της ανάπτυξης των μικρότερων ερευνητικών κέντρων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν τη φορολογική τους νομοθεσία με τέτοιο τρόπο 
ώστε να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινοτομία·

6. σημειώνει την ύπαρξη των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών, καθώς και την 
απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις νέες τεχνολογικές πρωτοβουλίες σε τομείς -
κλειδιά της ευρωπαϊκής καινοτομίας, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή της εταιρικής 
σχέσης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων·

7. καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τους πλέον καινοτόμος τομείς τους κατά σειρά 
σημασίας·

8. σημειώνει το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, το οποίο 
προβλέπει επαρκή χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ», η οποία προτείνει συγκεκριμένες 
ενέργειες για την αύξηση των επενδύσεων κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου·

9. καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές κοινωνίες να υιοθετήσουν οικολογικές καινοτομίες, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, και 
εφιστά συγχρόνως την προσοχή στη δυνατότητα αξιοποίησης της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης προς τις ΜΜΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος JEREMIE·

10. θεωρεί ότι οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
κατάρτιση της στρατηγικής για την καινοτομία στις ευρύτερες περιφέρειες όπου 
βρίσκονται και, εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες, μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
στο πλαίσιο πολλά υποσχόμενων έργων, π.χ. για την αξιοποίηση του 
θερμοεκσυγχρονιστικού δυναμικού και της συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας ή την 
πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των επιστημονικών και 
τεχνολογικών πάρκων·

11. διαπιστώνει ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να καταστούν χώρος ανάπτυξης 
επιχειρήσεων νέα γενεάς, οι οποίες θα αξιοποιούν την υποστήριξη των επιστημών και της 
έρευνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας·

12. σημειώνει την πρωτοβουλία "Europe Innova", η οποία προϋποθέτει μια περισσότερο 
ενεργό προσέγγιση στην ίδρυση και στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στον 
τομέα των υπηρεσιών·
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13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
"EuroInfoCentres (ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης)" με τρόπο τέτοιο, ώστε σε κάθε 
περιφέρεια της Ε.Ε. αυτά να αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη της καινοτομίας μέσω 
της βελτίωσης της ροής των πληροφοριών·

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην προώθηση 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

15. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συγκροτήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με σκοπό την εκπόνηση 
ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος για τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας·

16. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλει προτάσεις, 
εναλλακτικές και συμπληρωματικές του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχετικά 
με τρόπους νομικής εξασφάλισης των δημιουργών έναντι του κινδύνου νομικών -
δικαστικών επιθέσεων·

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι ενιαίες απαιτήσεις που 
καθορίζουν τις αρχές οι οποίες διέπουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας να προσαρμοστούν 
στις ιδιαίτερες συνθήκες των επιμέρους κλάδων·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τους τρόπους κατάργησης των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ασήμαντα αντικείμενα και των λεγόμενων «κοιμωμένων 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας», τα οποία έχουν αποκλειστικά απαγορευτικούς σκοπούς·

19. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, να 
αναλάβει αποφασιστική δράση για την διόρθωση των θεσμικών πλαισίων του καθορισμού 
των ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών·

20. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν μεθόδους αναζήτησης συναίνεσης σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ταχύτητα
στην εξεύρεση συναίνεσης αποτελεί στοιχείο αποφασιστικής σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.·

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτιμήσουν ανοικτές προδιαγραφές, στις 
οποίες η πνευματική ιδιοκτησία θα είναι προσβάσιμη βάσει άδειας που θα παρέχεται 
δωρεάν·

22. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν στο έδαφός τους τις λεγόμενες 
«εξειδικευμένες περιφέρειες γνώσης» και τα συμπλέγματα φορέων (clusters) που θα 
συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες τρίτων χωρών·

23. σημειώνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τη διαδικτύωση 
των περιφερειών που δημιουργούν μια «διαδραστική πλατφόρμα εδαφικών κοινοτήτων», 
με σκοπό τη σύγκριση και την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την υλοποίηση της 
στρατηγικής της Λισαβόνας·

24. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν κριτήρια της επιστημονικής σταδιοδρομίας με 
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τρόπο τέτοιο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα επιτεύγματα των υποψηφίων όσον αφορά 
την ευρεσιτεχνία και την καινοτομία·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία 
καινοτομίας και να τα καταστήσουν γνωστά στους πολίτες·

26. αναθέτει τον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Χάρη στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κρατικά 
ιδρύματα, καθώς και σε ερευνητικά κέντρα των εθνικών ακαδημιών επιστημών και σε 
κοινοτικά ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης, στην Ευρώπη έχουν συγκεντρωθεί σημαντικές 
εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς των επιστημών. Σημαντικές πηγές γνώσης 
βρίσκονται επίσης στα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά και πρόσφατα στο
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EΓΔΕ). Ωστόσο, δεν είναι εύκολη η 
μεταφορά των γνώσεων αυτών στην οικονομική πρακτική με σκοπό την αποτελεσματική 
τους αξιοποίηση. Αποτελεί ευρωπαϊκό παράδοξο η ύπαρξη στην Ευρώπη κέντρων αριστείας, 
τα οποία διαθέτουν πλούσια μέσα δημιουργίας γνώσης, καθ' ην στιγμή οι τομείς της 
οικονομίας δείχνουν ελάχιστη προθυμία να απορροφήσουν αυτές τις καινοτόμες γνώσεις και 
να αναλάβουν δράση στηριζόμενοι σε αυτές.
Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και στη δημιουργία των βάσεων για μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της 
καινοτομίας μέσω του σαφούς καθορισμού των στόχων μιας τέτοιας πολιτικής και μέσω της 
χρησιμοποίησης για την υλοποίησή της εκείνων των εργαλείων τα οποία θα βελτιώσουν και 
θα διευκολύνουν:
-την ενσωμάτωση της σχετικής με την έρευνα προβληματικής, η οποία προκύπτει από τις 
τρέχουσες και τις μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της Ε.Ε.·
- τη μεταφορά των πλέον προηγμένων γνώσεων που συγκεντρώνονται από τα επιστημονικά -
ερευνητικά κέντρα προς τους οικονομικούς φορείς·
- την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην οικονομική και κοινωνική πρακτική.

2. Ορισμός της καινοτομίας

Ως καινοτομία νοείται η εξεύρεση ρηξικέλευθων λύσεων για τα προβλήματα που προκύπτουν 
κατά την παραγωγή των αγαθών και τη χρήση τους ως προϊόντων ή κατά την παροχή 
υπηρεσιών. Στόχος της πραγματοποίησης καινοτομιών είναι ο εξορθολογισμός της 
παραγωγής αγαθών, της παροχής υπηρεσιών και της χρήσης των εμπορικών προϊόντων, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξοικονομούνται υλικά, ενέργεια, αλλά και χρόνος εργασίας, να 
προστατεύεται το περιβάλλον και να βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Πηγή αλλά και αντικείμενο της καινοτομίας είναι πάντοτε ο άνθρωπος. Συμβαίνει συχνά να 
μην έχει βρεθεί ακόμη πρακτική λύση για ένα πρόβλημα που προέκυψε, ή ίσως να υπάρχει 
ήδη μια λύση και ως πρόβλημα να τίθεται πλέον η αλλαγή, ο εκσυγχρονισμός ή η 
τροποποίηση της λύσης αυτής. Η καινοτομία αφορά επομένως τα προϊόντα, τις διαδικασίες 
και τις υπηρεσίες.
Στόχος των καινοτόμων δράσεων μπορεί να είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 
αντικειμένων των δράσεων αυτών (τομέας του μάρκετινγκ), η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας (οικονομικός παράγοντας), η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
για το περιβάλλον (οικολογικός παράγοντας ) ή ακόμα η βελτίωση των συνθηκών ζωής και 
εργασίας των ανθρώπων (κοινωνικός παράγοντας).
Δυστυχώς όμως, υπάρχουν και οι λεγόμενες «ψευδοκαινοτομίες», οι οποίες αφορούν 
ορισμένα εμπορικά προϊόντα και συνήθως συνδέονται με την αλλαγή της συσκευασίας και 
την παραπλανητική διαφήμιση. Τέτοιες καινοτόμες παραποιήσεις, οι οποίες είναι επιβλαβείς 
για το κοινωνικό σύνολο, πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφασιστικότητα.
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3. Προώθηση της καινοτομίας

Η καινοτομία αποτελεί διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζονται νέες, ρηξικέλευθες 
λύσεις ή εξελίσσονται περαιτέρω λύσεις που ήδη υπάρχουν, προσαρμοζόμενες σε νέα πεδία 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Για να επιτύχει η διαδικασία αυτή, είναι απαραίτητη η καλή 
κατανόηση των παραγόντων που ενθαρρύνουν την καινοτόμο δράση. Υπενθυμίζεται ότι 
καρποί της εφαρμογής των καινοτομιών είναι συνήθως φθηνότερα, περισσότερο λειτουργικά 
ή οικολογικά εμπορικά προϊόντα, τεχνολογίες για την παραγωγή τους, καθώς και φθηνότερες 
και καλύτερες από οργανωτικής και ποιοτικής άποψης υπηρεσίες. Το ειδικό βάρος των 
δραστηριοτήτων αυτών μπορεί να διαφέρει, όμως η ουσία όλων βρίσκεται στη δημιουργία 
των προϋποθέσεων που εγγυώνται την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας μιας καινοτομίας.
Οι κύριοι παράγοντες που ευνοούν τη διαδικασία της καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

α. η καλή λειτουργία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών,
β. το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα,
γ. το υψηλό επίπεδο της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας,
δ. η ρυθμιστική δράση των κρατών μελών.

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ε.Ε επίσης είναι σημαντικοί και οι ακόλουθοι παράγοντες:
ε. η δημιουργία συνεργιών, παράγοντας που συνδέεται με την διεύρυνση της Ε.Ε.,
στ. η νέα στρατηγική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για τις άδειες,
ζ. η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας - 7ο πρόγραμμα πλαίσιο
η. η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας
θ. οι νομικές πράξεις της Ε.Ε. με τις οποίες θεσπίζονται νομικές ρυθμίσεις στον τομέα 
της προστασίας του περιβάλλοντος
(π.χ. ο κανονισμός REACH, η οδηγία για τα απόβλητα, καθώς και οι διατάξεις που 
αφορούν την ενέργεια)

4. Η πολιτική υπέρ της καινοτομίας αναλυτικά

A. Ενιαία αγορά

Σήμερα η ενιαία αγορά της Ε.Ε. βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης. Μια καλά λειτουργούσα 
αγορά, η οποία λαμβάνει υπόψη τις τέσσερις ελευθερίες, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για 
την επιτυχία των καινοτόμων δράσεων που τίθενται σε εφαρμογή.

Σήμερα:
- υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών·
- υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών)·
- διαμορφώνεται η αγορά των εμπορικών υπηρεσιών και για την απόλυτη απελευθέρωσή της 
απαιτείται η άρση των διοικητικών φραγμών (οδηγία για τις υπηρεσίες)·
- αίρονται επίσης σταδιακά οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των εργαζομένων.

B. Εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. εναρμονίζονται στο πλαίσιο της 
λεγόμενης στρατηγικής της Bologna (π.χ. έχει θεσπιστεί ενιαίο σύστημα τριών σταδίων στην 
ανώτατη εκπαίδευση). Ως προς τον αριθμό των αποφοίτων με ανώτατη εκπαίδευση ανά 1000
κατοίκους, η Ε.Ε. έχει να επιδείξει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης παγκοσμίως. 
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Δυστυχώς, όσον αφορά τη διάρθρωση της εξειδίκευσης των αποφοίτων, διαγράφεται μια 
αρνητική τάση όσον αφορά τις τεχνικές κατευθύνσεις που είναι περισσότερο αναγκαίες 
σήμερα. Επικρατούν αριθμητικά οι απόφοιτοι των ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και του 
τομέα της διαχείρισης, τη στιγμή ακριβώς που χρειάζονται νέες, διεπιστημονικές 
εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που θα καταρτίζουν αποφοίτους οι οποίοι θα μπορούν με 
περισσότερη ευκολία από ό,τι σήμερα να προσαρμόζονται στις ταχέως μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Χρειάζεται επίσης μια εκπαίδευση που θα ευνοεί την 
καινοτομία και την διά βίου μάθηση - τη διαρκή κατάρτιση, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Γ. Έρευνα

Ένα βασικό μέσον για την ανάπτυξη της καινοτομίας είναι η επένδυση στην έρευνα και την 
ανάπτυξη στο πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων τα οποία συμπληρώνονται με τη λεγόμενη 
Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη, ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έως το 2010 αναμένεται να αυξηθούν οι συνολικές 
επενδύσεις για την έρευνα στην Ε.Ε. στο 2,6 % του Α.Ε.Π., τα 2/3 από τις οποίες θα 
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Στη βελτίωση της ροής των ιδεών μπορεί να συμβάλει η 
αύξηση της κινητικότητας των επιστημόνων εντός της Κοινότητας και η θέσπιση ενιαίων 
κανόνων για την εργασία, την αμοιβή και την κοινωνική τους ασφάλιση. Σημαντική είναι 
επίσης η προσέλκυση εμπειρογνωμόνων από τρίτες χώρες.
Όσον αφορά τα κριτήρια για την αξιολόγηση του έργου των νέων επιστημόνων,από την
οποία εξαρτάται η εξέλιξη της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας, ιδιαίτερα στις 
εφαρμοσμένες επιστήμες, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον ο αριθμός των 
δημοσιεύσεών τους και των παραθέσεων που τους αφορούν, αλλά και οι καινοτομίες που 
πρότειναν ή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχουν. Η επίλυση ενός συγκεκριμένου 
αριθμού σημαντικών κατασκευαστικών - τεχνολογικών προβλημάτων στρατηγικής σημασίας 
πρέπει να ανατεθεί σε ορισμένες ανταγωνιζόμενες ομάδες σχεδιαστών - ερευνητών. Ως 
τέτοια παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν π.χ. η κατασκευή μιας νέας, μη συμβατικής 
οδικής πρόσβασης ή άλλου μεταφορικού μέσου, καθώς και άλλες, μη συμβατικές λύσεις που 
αφορούν τον τρόπο εργασίας και ζωής στις γηράσκουσες κοινωνίες της Ευρώπης. Τέτοιες 
λύσεις μπορούν επίσης να αφορούν τον τρόπο διάθεσης του ελεύθερου χρόνου.

Δ. Νομοθετική δράση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες οφείλουν να προαγάγουν την 
καινοτομία με τα ακόλουθα μέσα:
- αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων (η φορολογική νομοθεσία εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών), π.χ. μέρος των πληρωμών απόσβεσης των οικονομικών φορέων θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ταμείου καινοτομίας·
- οι δημόσιες συμβάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων, π.χ. επενδύσεις 
για το περιβάλλον, την άμυνα κ.λπ.·
- δημιουργία επιστημονικών - τεχνολογικών πάρκων με κοινοτική χρηματοδότηση (Ταμείο 
Συνοχής)·
- αξιοποίηση της εταιρικής σχέσης δημοσίου - ιδιωτικών φορέων ·
- εγγυήσεις δανείων υπέρ καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την δημιουργία 
πιλοτικών εγκαταστάσεων, το λεγόμενο "spin-off (πολλαπλασιασμός αποτελεσμάτων)"·
- ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις της Ε.Ε., π.χ. ο κανονισμός REACH, η υιοθέτηση του 
οποίου, χάρη, μεταξύ άλλων, στην αρχή της αντικατάστασης, μπορεί να επιβάλει την 
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πραγματοποίηση καινοτόμων ενεργειών

E. Αξιοποίηση των συνεργιών

Το φαινόμενο της θετικής συνεργίας προέρχεται στην περίπτωση αυτή από την 
πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας, δηλαδή από την αύξηση των δυνατοτήτων διάθεσης 
των προϊόντων και των υπηρεσιών στην αγορά, τα οποία, στην περίπτωση των εμπορικών 
προϊόντων, μπορούν να παράγονται σε μεγαλύτερη κλίμακα, και ως εκ τούτου φθηνότερα. Η 
δημιουργία συνεργιών θα έχει ακόμα θετικότερες συνέπειες για την καινοτομία εφόσον 
θεσπιστούν ενιαία, κοινοτικά πρότυπα και προδιαγραφές ποιότητας. Μια ακόμα θετική 
συνέπεια από αυτή την διεύρυνση των αγορών θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση του 
υφιστάμενου δυναμικού που συνεπάγεται η ύπαρξη πολυάριθμων και καλά καταρτισμένων 
ερευνητών, κατασκευαστών και άλλων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι έχασαν την εργασία τους 
λόγω της παύσης (ή του περιορισμού) της λειτουργίας ερευνητικών μονάδων και 
κατασκευαστικών γραφείων στα νέα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η 
εξαγορά επιχειρήσεων στα νέα κράτη μέλη από παραγωγούς των παλαιών κρατών μελών, στο 
πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων αυτών, είχε συχνά ως αποτέλεσμα την 
κατάργηση των δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που διέθεταν αυτές, καθώς οι νέοι 
ιδιοκτήτες διέθεταν ήδη στις χώρες τους σχετικές δυνατότητες.

Στ. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Χρειάζεται μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η οποία θα 
εξασφαλίζει τα δικαιώματα του δημιουργού χωρίς να μονοπωλεί την καινοτόμο γνώση και τις 
δυνατότητες αξιοποίησής της, ιδίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η στρατηγική 
αυτή οφείλει να επανεξετάσει τα ισχύοντα κριτήρια για τη χορήγηση των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, όπως καθορίστηκαν με τη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας 
του 1973, έτσι ώστε να καταστούν σαφέστερα ή και να διευρυνθούν ώστε να μην επιδέχονται 
διαφορετικές νομικές ερμηνείες. Αυτό συμβαίνει σήμερα λόγω της χρήσης εννοιών που δεν 
ορίζονται στη Σύμβαση, όπως π.χ. η «τεχνική συμβολή». Η ίδια η διαδικασία της χορήγησης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί, ενδεχομένως μάλιστα 
θα μπορούσε να πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι δαπανηρές 
έρευνες για τη χορήγηση των σχετικών διπλωματών θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται 
τότε μόνον όταν η προτεινόμενη εφεύρεση έβρισκε αποδέκτη ή σε περίπτωση που θα 
μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση η γνησιότητά της. Η πρώτη φάση της χορήγησης των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα περιοριζόταν αποκλειστικά στην καταχώριση της εφεύρεσης 
(ώστε να εξασφαλίζεται προτεραιότητα στους κατόχους της) και στην υποβολή αυτής σε 
εξέταση από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την πρακτική της εφαρμογή.

5. Η πρόβλεψη της καινοτομίας

Μεταξύ των διαφόρων μεθόδων για την πραγματοποίηση προβλέψεων στον τομέα της 
καινοτομίας και της τεχνικής προόδου πρέπει να διακρίνουμε τη μέθοδο της παρεκβολής ή 
παρέκτασης (extrapolation), τις μεθόδους που χρησιμοποιούν την θεωρία των πιθανοτήτων 
και τη μαθηματική στατιστική, τη δελφική μέθοδο και άλλες. Μια από τις πλέον καινοτόμους 
μεθόδους αφορά το συνδυασμό μεταξύ παραδοσιακών τομέων της γνώσης. Είναι επομένως
αναγκαία στις περιπτώσεις αυτές η διεπιστημονική προσέγγιση, αλλά συγχρόνως και η 
αναλυτική - συστημική προσέγγιση. Το μεγαλύτερο δυναμικό υπέρ της καινοτομίας 
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βρίσκεται στους τομείς της γνώσης που συνδυάζουν: την πληροφορική και την ιατρική 
(τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών), την πληροφορική και τις επιστήμες 
της ενέργειας, την πληροφορική και τις επιχειρήσεις, την πληροφορική και τη διαχειριστική 
υποστήριξη, ή την οικολογία και τις επιστήμες της ενέργειας, την οικολογία και τη χημεία
(REACH), την οικολογία και τη χωροταξία, την ανάπτυξη νέων υλικών και την ενέργεια, την 
ανάπτυξη νέων υλικών και την ιατρική, κ.λπ.

6. Συμπέρασμα

Καθίσταται προφανές ότι η καινοτομία εξαρτάται, αφενός, από μηχανισμούς που αφορούν 
αποκλειστικά την αγορά και, αφετέρου, από τη νομοθεσία, σε τομείς όπως η χρηματοδότηση 
ή η συγχρηματοδότηση σχεδίων από κονδύλια του προϋπολογισμού.

Από τον υπολογισμό των πιθανοτήτων γνωρίζουμε ότι η επιτυχία της Ε.Ε. στον τομέα της 
καινοτομίας, όπως μπορεί να μετρηθεί με τον αριθμό των οικονομικών φορέων που θέτουν σε 
εφαρμογή καινοτομίες, π.χ. κατά τα τρία τελευταία έτη, επί του συνόλου των εξεταζομένων 
οικονομικών φορέων, θα εξαρτηθεί πιθανώς από την παροχή κάθε δυνατού κινήτρου υπέρ 
της καινοτομίας.
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