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Επανεξέταση της κοινοτικής πολιτικής για την καινοτοµία σε έναν 
µεταβαλλόµενο κόσµο 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Καινοτοµία είναι η ικανότητα να παίρνεις νέες ιδέες και να τις µετατρέπεις σε εµπορικές 
επιτυχίες χρησιµοποιώντας νέες διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες µε τρόπο καλύτερο και 
ταχύτερο από τους ανταγωνιστές σου»1.  

Η καινοτοµία δεν µπορεί να επιβληθεί άνωθεν µε νόµους και διατάγµατα. Εκπορεύεται από 
τους ανθρώπους, και µόνο οι άνθρωποι —επιστήµονες, ερευνητές, επιχειρηµατίες και 
προσωπικό τους, επενδυτές, καταναλωτές και δηµόσιες αρχές— θα καταστήσουν την 
Ευρώπη πιο καινοτόµο. Αλλά οι παράγοντες αυτοί δεν ενεργούν στο κενό. Ενεργούν µε µια 
νοοτροπία και µέσα σε ένα πλαίσιο που είτε τους αποθαρρύνει είτε τους υποκινεί να 
εξερευνήσουν άγνωστα εδάφη. 

Η καινοτοµία είναι η προϋπόθεση για τη δηµιουργία µιας οικονοµίας που θα βασίζεται στη 
γνώση και θα χαρακτηρίζεται από χαµηλή χρήση ορυκτών καυσίµων. Η επιτυχής διαχείριση 
αυτού του µετασχηµατισµού είναι κρίσιµη για να µπορέσουµε να παραµείνουµε 
ανταγωνιστικοί στον παγκοσµιοποιηµένο κόσµο και για να επιτύχουµε ευρύτερους 
κοινωνικούς στόχους µε βιώσιµο τρόπο, υπό την πίεση των δηµογραφικών αλλαγών, της 
κλιµατικής πρόκλησης, της σπανιότητας των πόρων και των νέων απειλών για την ασφάλεια. 

Η καινοτοµία επιτρέπει στις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες να τοποθετηθούν στην κορυφή της 
παγκόσµιας αλυσίδας αξίας, κάνοντας την Ευρώπη ηγετική δύναµη στη παγκόσµια αγορά 
προϊόντων και τεχνολογιών αποδοτικών από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας και πόρων και 
εξοπλίζοντάς µας µε τα µέσα που απαιτούνται για τη δραστηριοποίησή µας σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Επιπλέον, οι προσπάθειες που καταβάλλονται στον τοµέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης (Ε&Α) µπορούν να αποφέρουν πραγµατικά οφέλη µόνο µέσα σε ένα περιβάλλον 
που υποστηρίζει την καινοτοµία. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανανεωµένη εταιρική σχέση της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση τοποθέτησε στο επίκεντρο την καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα και ζήτησε από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη να αναλάβουν 
αποφασιστική και συνεκτικότερη δράση. Στη βάση αυτή, δροµολογήθηκε µια φιλόδοξη 
ευρωπαϊκή πολιτική καινοτοµίας και εγκρίθηκε ο «νόµος» για τις µικρές επιχειρήσεις2. Χάρη 
σ’ αυτή την προσέγγιση συνεργασίας έχει ήδη επιτελεστεί πρόοδος. Σχεδόν όλα τα κράτη 
µέλη έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους στον τοµέα της καινοτοµίας. Το χάσµα καινοτοµίας 
µεταξύ της ΕΕ και των βασικών ανταγωνιστών της, δηλαδή των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, έχει 
µειωθεί. 

Καθώς εµφανίζονται νέοι ανταγωνιστές και οι προκλήσεις γίνονται µεγαλύτερες, η ΕΕ πρέπει 
όχι µόνο να στηρίξει την πρόσφατη θετική τάση, αλλά και να την ενισχύσει ακόµη 
περισσότερο. Ενώ µε την οικονοµική κρίση υπάρχει κίνδυνος να µειωθούν οι διαθέσιµοι 

                                                 
1 ‘Creating a National Innovation Framework’, Science Progress, Richard Nedis & Ethan Byler, Απρίλιος 

2009. 
2 COM(2005) 488, που εγκρίθηκε από τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου των 28-29.11.2005. 

(http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/87210.pdf) και COM(2006) 502, που 
εγκρίθηκε από τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 4.12.2006. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/91989.pdf. 

3 COM(2009) 116, που προτείνει µια ανανεωµένη στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτοµία στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/87210.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/91989.pdf
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πόροι, γνωρίζουµε από προηγούµενες υφέσεις, όπως συνέβη µε τη Φινλανδία, ότι είναι 
εφικτή η απόδοση προτεραιότητας σε επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτοµία και ότι οι 
επενδύσεις αυτού του είδους µπορούν να διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στην επίτευξη 
βιώσιµης οικονοµικής ανάκαµψης. 

Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να προσδιορίσει τα κενά που εξακολουθούν να 
υπάρχουν και να προτείνει πολιτικούς προσανατολισµούς για την κάλυψή τους.  

2. Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ  
2.1. Βελτίωση των βασικών συνθηκών  
Εµπνεόµενη από την εταιρική σχέση της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η 
ΕΕ εργάζεται από το 2005 για τη βελτίωση των βασικών όρων ανάπτυξης της καινοτοµίας. 
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειές τους παροτρύνθηκαν και βοηθήθηκαν (ιδίως µέσω της 
πολιτικής για τη συνοχή) να βελτιώσουν τις πολιτικές τους στον τοµέα της καινοτοµίας, 
εφαρµόζοντας εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές καινοτοµίας και αναπτύσσοντας 
σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης. 

Σε κοινοτικό επίπεδο διευκολύνθηκε η πρόσβαση στην ενιαία αγορά, βελτιώθηκε η 
διαθεσιµότητα οικονοµικώς αποδοτικών εισροών, υποστηρίχθηκαν οι πολιτικές 
ανταγωνισµού και ενισχύθηκαν οι όροι για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την 
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή ζήτησε την εφαρµογή ολοκληρωµένων πολιτικών 
ευελιξίας µε ασφάλεια για τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας και παρότρυνε τα κράτη 
µέλη να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Με τον «νόµο» για τις 
µικρές επιχειρήσεις, η ΕΕ και τα κράτη µέλη ανέλαβαν τη δέσµευση να αναδείξουν την ΕΕ 
σε φυτώριο επιχειρηµατιών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Επιπλέον, 
αναπτύχθηκαν εταιρικές σχέσεις µε βασικούς βιοµηχανικούς τοµείς, στις οποίες καθορίζονται 
από κοινού και σε µακροπρόθεσµο επίπεδο οι βασικοί όροι για µια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία. 

Με την εξάλειψη των εµποδίων που παρακωλύουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς εµπορευµάτων και µε την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες από τα κράτη 
µέλη, θα αρθούν πολλά διοικητικά και νοµικά εµπόδια που δυσχεραίνουν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Έτσι, οι καινοτόµες ΜΜΕ θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές και οι 
δηµόσιες υπηρεσίες θα εκσυγχρονιστούν.  

Στο µεταξύ, αναγνωρίζεται επίσης σε ολόκληρη την ΕΕ ότι η αριστεία στην εκπαίδευση, τις 
δεξιότητες και την κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την καινοτοµία. Η διά βίου µάθηση 
έχει γίνει πολιτική προτεραιότητα, ενώ οι µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στα κράτη µέλη στοχεύουν στην αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
δυναµικό, στη διευκόλυνση της καινοτοµίας και στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας. Οι 
ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας» θα συµβάλουν στην καλύτερη αντιστοίχιση µεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της 
αγοράς εργασίας, στην καλύτερη αξιολόγηση και πρόβλεψη των αναγκών των ατόµων και 
των επιχειρήσεων σε δεξιότητες και στη γενικότερη αναβάθµιση των δεξιοτήτων του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού. Το επικαιροποιηµένο στρατηγικό πλαίσιο για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση (ET 2020) καθορίζει µια ολοκληρωµένη πολιτική ατζέντα για 
την υποστήριξη των µεταρρυθµίσεων που πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη στους τοµείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η εφαρµογή της στρατηγικής της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές 
δεξιότητες προάγει τις ψηφιακές δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού3. 

Ο εκσυγχρονισµός των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις πρόσφερε στα 
κράτη µέλη ένα αποτελεσµατικό εργαλείο δηµόσιας πολιτικής για την υποστήριξη της Ε&Α 
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και της καινοτοµίας. Τα κράτη µέλη είναι τώρα σε θέση να χορηγήσουν ορισµένα είδη 
κρατικών ενισχύσεων για την καινοτοµία µε µικρή διοικητική επιβάρυνση και χωρίς να 
χρειάζεται να δηλώσουν τα συγκεκριµένα µέτρα στην Επιτροπή. Από το 2006, όταν 
εκσυγχρονίστηκαν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, δηµιουργήθηκαν νέα µέσα 
ενισχύσεων στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων 30 σχεδίων για τις νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις. Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος, που αναθεωρήθηκαν το 2008, προβλέπουν τη δυνατότητα 
χορήγησης ενισχύσεων µεγαλύτερης έντασης για την οικολογική καινοτοµία4. Τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάστηκε επίσης στα κράτη µέλη µια τάση για συµπλήρωση των επιδοτήσεων 
και των επιχορηγήσεων Ε&Α µε φορολογικά κίνητρα, τα οποία άσκησαν θετική επίδραση 
στις ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α. Η Επιτροπή διευκόλυνε τη διάδοση ορθών πρακτικών µέσω 
ενός δικτύου εθνικών εµπειρογνωµόνων5.  

Τέλος, οι µη τεχνολογικές πτυχές της διαδικασίας της καινοτοµίας, όπως ο σχεδιασµός και το 
µάρκετινγκ, αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία για τη διείσδυση περισσότερων 
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Σχετικά µε το θέµα αυτό, το κοινοτικό 
Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) (ΓΕΕΑ) 
µείωσε δύο φορές τα τελευταία πέντε χρόνια το κόστος καταχώρισης αιτήσεων για 
ευρωπαϊκά εµπορικά σήµατα. Το νέο ποσοστό χρέωσης (40% χαµηλότερο από το 
προηγούµενο) µείωσε το κόστος εξασφάλισης προστασίας για εµπορικά σήµατα σε όλη την 
ΕΕ στο χαµηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης µειώθηκε επίσης κατά 50%6. 

2.2. ∆ιευκόλυνση της ευρύτερης και ταχύτερης διείσδυσης των καινοτόµων 
προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά  

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει και χρησιµοποιεί τις κανονιστικές πράξεις και την τυποποίηση ως 
ισχυρά µέσα για την παροχή των κατάλληλων κινήτρων και για την τόνωση των αγορών 
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Οι νέοι κανόνες για τις εκποµπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα στοχεύουν να 
λειτουργήσουν ως έναυσµα για την εισαγωγή σηµαντικών καινοτοµιών στην ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιοµηχανία και θα οδηγήσουν σε καθαρότερα και οικονοµικώς πιο προσιτά 
ευρωπαϊκά αυτοκίνητα —καινοτοµίες που αναµένεται να διατηρήσουν αυτή τη βιοµηχανία 
ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο. Η οδηγία για το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπών (ETS) θα προαγάγει την καινοτοµία στον τοµέα της παραγωγής ανανεώσιµης 
ενέργειας και θα ενθαρρύνει την κατασκευή περισσότερων φιλικών για το περιβάλλον 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης νέων τεχνολογιών 
δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών συµβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών χαµηλής χρήσης 
ορυκτών καυσίµων, πράγµα ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη των στόχων «20-20-20» έως 
το 2020. Η νοµοθεσία REACH και η νοµοθεσία για τα καλλυντικά παρέχουν σηµαντικά 
κίνητρα για την καινοτοµία στον τοµέα των εναλλακτικών ουσιών. Το σχέδιο δράσης για τη 
βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική7 καθορίζει 
ένα εναρµονισµένο, ολοκληρωµένο νοµικό πλαίσιο για τον προσανατολισµό της καινοτοµίας 
προς ενεργειακώς αποδοτικά και φιλικά για το περιβάλλον προϊόντα. Όταν η βιοµηχανία δεν 

                                                 
4 ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1. 
5 Βλ. COM(2006) 728 τελικό. 
6 Το 2008 παραλήφθηκαν από το ΓΕΕΑ περισσότερες από 87.000 αιτήσεις για κοινοτικά εµπορικά 

σήµατα. 
7 COM(2008) 397 τελικό. 
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θέτει η ίδια φιλόδοξους στόχους, η αναθεωρηµένη οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό 
παρέχει µια νοµική βάση που επιτρέπει να εισάγονται στην αγορά προϊόντα φιλικότερα προς 
το περιβάλλον τόσο από την άποψη της ενεργειακής αποδοτικότητας όσο και από την άποψη 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Στα σχετικά µέσα περιλαµβάνονται η χρησιµοποίηση 
κατάλληλων κινήτρων, οι δηµόσιες συµβάσεις και η επισήµανση των προϊόντων, έτσι ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι η ζήτηση υποστηρίζει αυτή την πολιτική. 

Η ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίησης8 εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση της στήριξης της 
καινοτοµίας, µε ισχυρότερη δέσµευση για µια ανοιχτή και προσανατολισµένη στις ανάγκες 
της αγοράς διαδικασία θέσπισης προτύπων. Εδώ εντάσσεται και η ανάπτυξη µιας διαδικασίας 
έγκρισης προτύπων που βασίζεται στη συνεργασία και τη συναίνεση, µε στόχο την ανάπτυξη 
εθνικών και διεθνών προτύπων, καθώς και η δέσµευση για την εθελοντική χρήση των 
προτύπων, τη συνεκτίµηση των νέων γνώσεων στα πρότυπα και την ευκολότερη πρόσβαση 
στις διαδικασίες θέσπισης προτύπων, ιδίως για τις ΜΜΕ. Παραδείγµατος χάριν, οι ΜΜΕ 
αποτελούν τώρα το 27% των µελών του ETSI και πληρώνουν µειωµένα τέλη. 

Επιπλέον, η ζήτηση µπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναµη για την καινοτοµία, 
ενθαρρύνοντας τους παράγοντες της καινοτοµίας να επιδιώξουν την κάλυψη νέων, 
προηγµένων αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνατότητες εκµετάλλευσης των υφιστάµενων 
κοινοτικών κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις προς υποστήριξη της καινοτοµίας είναι 
µεγάλες και η χρήση τους θα µπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω9. 

Η πρωτοβουλία για τις πρωτοπόρους αγορές (LMI), που δροµολογήθηκε το 2008, έχει 
προσδιορίσει αγορές καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες η καινοτοµία είναι 
συγχρόνως αναγκαία και εφικτή και όπου η πιο στοχευµένη χρήση των προαναφερθέντων 
µέσων, που επηρεάζουν τη δυνατότητα ταχείας διείσδυσης νέων προϊόντων στην αγορά, 
µπορεί να κάνει όντως τη διαφορά (βιοπροϊόντα, ηλεκτρονική υγεία, βιώσιµες κατασκευές, 
προστατευτικά υφάσµατα, ανακύκλωση και ανανεώσιµη ενέργεια).  

2.3. Ανάπτυξη συνεργειών 
Η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας από το 2000 και µετά οδήγησε σε διάφορες 
πρωτοβουλίες µε στόχο τη δηµιουργία ενός συνεκτικότερου συστήµατος έρευνας και 
καινοτοµίας στην Ευρώπη. Ορισµένες πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες αποσκοπούσαν 
στη δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς της γνώσης, µε την υποστήριξη της κινητικότητας 
των ερευνητών και της πρόσβασης στις γνώσεις και τις τεχνολογίες, καθώς και µε τη στήριξη 
της κυκλοφορίας, της µεταφοράς και της αξιοποίησης των γνώσεων και των τεχνολογιών 
(«5η ελευθερία»). Ειδικότερα, για την αντιµετώπιση της σχετικά χαµηλής αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων της έρευνας στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε εθελοντικές κατευθυντήριες 
γραµµές για τη βελτίωση της ερευνητικής συνεργασίας και της µεταφοράς γνώσεων µεταξύ 
των δηµόσιων ερευνητικών ιδρυµάτων και της βιοµηχανίας10.Ο αυξανόµενος συντονισµός 
µεταξύ ΕΕ και κρατών µελών παρέχει ένα αποδοτικότερο πλαίσιο για τη συγκέντρωση των 
πόρων όσον αφορά νέες ερευνητικές υποδοµές και κοινά στρατηγικά ερευνητικά 
προγράµµατα, που αντιµετωπίζουν µείζονες κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και για την 
καλύτερη προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, µαζί µε ένα νέο ευρωπαϊκό 
στρατηγικό πλαίσιο για τη διεθνή επιστηµονική και τεχνολογική συνεργασία11. 

                                                 
8 COM(2008) 133. 
9 http://www.proinno-europe.eu/doc/procurement_manuscript.pdf  
10 COM(2007) 182 τελικό — Βελτίωση της µεταφοράς γνώσης µεταξύ ερευνητικών οργανισµών και 

επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη: υιοθέτηση της ανοιχτής καινοτοµίας — Εφαρµογή της στρατηγικής 
της Λισαβόνας. 

11 Βλ. COM(2008) 588 τελικό. 
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Η συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας έχει ενισχυθεί. Τα τελευταία 
χρόνια οργανώθηκαν σε διάφορους τοµείς νέες συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα12, µε χρήση διαφόρων µέσων και νοµικών βάσεων. Αναπτύχθηκαν πέντε 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (JTI), η καθεµία ως ανεξάρτητη νοµική οντότητα µε 
σηµαντικά κονδύλια από το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο13. Επιπλέον, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης, προωθούνται συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου 
και του ιδιωτικού τοµέα για τα πράσινα αυτοκίνητα, τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια και τα 
«εργοστάσια του µέλλοντος».  

∆ηµιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας µε σκοπό να 
προαχθεί η ανάπτυξη και η παραγωγή κορυφαίων, σε παγκόσµιο επίπεδο, καινοτόµων 
προϊόντων, µε τη συστράτευση παραγόντων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της έρευνας και 
των επιχειρήσεων γύρω από έναν κοινό στόχο. Σύντοµα θα δηµιουργηθούν «κοινότητες» της 
γνώσης και της καινοτοµίας, που θα ασχοληθούν µε σηµαντικές κοινωνικές προκλήσεις όπως 
ο µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής και η προσαρµογή σ’ αυτήν, η βιώσιµη ενέργεια και η 
µελλοντική κοινωνία της επικοινωνίας και της πληροφορίας.  

Τέλος, η Επιτροπή συνέβαλε στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ διαφόρων παραγόντων 
της καινοτοµίας και υποστήριξε την αµοιβαία άντληση διδαγµάτων µεταξύ των φορέων που 
χαράσσουν πολιτική στον τοµέα της καινοτοµίας και των δηµόσιων φορέων που στηρίζουν 
την καινοτοµία σε διάφορα επίπεδα. Ειδικότερα, δηµιουργήθηκε ένα ευέλικτο κοινοτικό 
πλαίσιο πολιτικής µε στόχο να αυξηθεί το επίπεδο αριστείας των συνεργατικών 
σχηµατισµών (clusters)14 στα κράτη µέλη της ΕΕ και να προωθηθεί η µεταξύ τους 
συνεργασία ως τρόπος βελτίωσης της ικανότητας καινοτοµίας και ενίσχυσης των θέσεων στις 
παγκόσµιες αγορές.  

2.4. Ενίσχυση της οικονοµικής υποστήριξης της έρευνας και της καινοτοµίας  
Οι ευρωπαϊκές ερευνητικές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα 
ενισχύθηκαν, ώστε να µπορούν να υποστηρίζουν αποτελεσµατικότερα την καινοτοµία. Το 
έβδοµο ερευνητικό πρόγραµµα-πλαίσιο, µε τον αισθητά αυξηµένο προϋπολογισµό των 54 
δισεκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013, υποστηρίζει την εµπορικά αξιοποιήσιµη 
έρευνα, ιδίως µέσω των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών και της συµµετοχής σε κοινές 
ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη. Οι δραστηριότητες 
µεταφοράς γνώσεων και η υποστήριξη της κινητικότητας, της διεθνούς συνεργασίας και των 
υποδοµών έχουν επίσης πολύ µεγάλη σηµασία για την καινοτοµία. Η Επιτροπή διευκολύνει 
ακόµη τον συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τοµέα µέσω των 
ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών. Οι κοινοτικές ερευνητικές δραστηριότητες σε 
βασικούς τοµείς όπως οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η υγεία, η 
ασφάλεια, το διάστηµα ή οι επιστήµες της θάλασσας έχουν αυξηθεί. Μολονότι η βελτίωση 
των συνθηκών για τη συµµετοχή των ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράµµατα αποτελεί 
αδιάλειπτη προσπάθεια, το πρόγραµµα-πλαίσιο προβλέπει ειδικά σχέδια για τις ΜΜΕ, τόσο 
για τις ΜΜΕ έντασης έρευνας όσο και για τις ΜΜΕ µε περιορισµένη ερευνητική ικανότητα. 
Σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ δηµιουργήθηκε µια νέα χρηµατοδοτική διευκόλυνση 

                                                 
12 Βλ. COM(2009) yyy σχετικά µε την κινητοποίηση των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων για την 

ανάκαµψη και την ανάπτυξη των συµπράξεων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. 
13 Καινοτόµα φάρµακα (ΙΜΙ) µε κοινοτική συµβολή 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ· ενσωµατωµένα 

υπολογιστικά συστήµατα (ARTEMIS) — 420 εκατοµµύρια ευρώ· αεροναυπηγική (καθαρός ουρανός) 
— 800 εκατοµµύρια ευρώ· νανοηλεκτρονική (ENIAC) — 450 εκατοµµύρια ευρώ· και κυψέλες 
καυσίµου & υδρογόνο (FCH) — 470 εκατοµµύρια ευρώ. 

14 Βλ. COM(2008) 652 τελικό. 
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καταµερισµού του κινδύνου (RSFF), µε στόχο την παροχή δανείων σε ιδιωτικούς και 
δηµόσιους φορείς για σχέδια Ε&Α υψηλού κινδύνου.  

Η πολιτική για τη συνοχή παρέχει µια σταθερή και στρατηγικά στοχευµένη πηγή 
χρηµατοδότησης της καινοτοµίας, η οποία αυξήθηκε σηµαντικά και έφτασε στο 25% του 
συνολικού προϋπολογισµού την περίοδο 2007-2013, έναντι ποσοστού 11% την περίοδο 
2000-2006. Για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας έχουν δεσµευθεί περίπου 86 
δισεκατοµµύρια ευρώ για περισσότερα από 380 από τα 455 επιχειρησιακά προγράµµατα των 
διαρθρωτικών ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης.  

Στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη προβλέπεται να 
διατεθούν περίπου 337 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών 
και τεχνολογιών στους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας, ενώ 
πρόσθετα κεφάλαια θα προέλθουν από το πρόγραµµα Leader. Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικές 
υποδοµές και σε άλλα καινοτόµα σχέδια στις αγροτικές περιοχές θα ενισχυθούν περαιτέρω 
µετά τον έλεγχο για την κατάσταση της κοινής γεωργικής πολιτικής, καθώς και στο πλαίσιο 
της κοινοτικής δέσµης µέτρων για την ανάκαµψη. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία 
(CIP), η ΕΕ αφιερώνει ένα ειδικό πρόγραµµα στις ΜΜΕ και την καινοτοµία εκτός του 
ερευνητικού προγράµµατος-πλαισίου, µε ετήσιο µέσο προϋπολογισµό 225 εκατοµµυρίων 
ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Έχει δεσµευθεί ένα συγκεκριµένο ποσό για την εµπορική 
αξιοποίηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, ιδίως µέσω κοινών επενδύσεων σε ταµεία 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων που παρέχουν µετοχικά κεφάλαια σε εταιρείες που επενδύουν 
στην οικολογική καινοτοµία. Αυτά τα επιχειρηµατικά κεφάλαια βοηθούν τις ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας. 

Η Επιτροπή βοήθησε επίσης τα κράτη µέλη και τις περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν τις 
συνέργειες µεταξύ των κύριων κοινοτικών µέσων χρηµατοδότησης της καινοτοµίας —ΠΠ7, 
CIP και πολιτική συνοχής15. 

3. ΤΑ ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ  

Ο πίνακας αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας16 δείχνει καθαρά ότι η Ευρώπη είναι 
ήδη σήµερα η ήπειρος µε µερικές από τις πιο καινοτόµες χώρες και περιοχές του κόσµου. Αν 
αναλύσουµε τι κοινό έχουν αυτές οι χώρες και περιοχές, καταλήγουµε σε ένα εντυπωσιακό 
συµπέρασµα: δαπανούν συνήθως περισσότερα κονδύλια από τον µέσο όρο για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου µάθηση, έχουν το υψηλότερο ποσοστό δαπανών 
Ε&Α στο ΑΕγχΠ και διαθέτουν µέσα που υποστηρίζουν την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών και προϊόντων στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Η πείρα δείχνει επίσης ότι 
αυτές οι χώρες είναι πιο πρόθυµες να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να µαθαίνουν η 
µία από την άλλη. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις: αυτό που «µετράει» δεν είναι 
απαραιτήτως το απόλυτο ποσό των δαπανών Ε&Α· το στοιχείο που κάνει τη διαφορά όσον 
αφορά την ανταγωνιστικότητα είναι το καινοτόµο κλίµα µέσα σε µια επιχείρηση17. Σήµερα η 
πρόκληση είναι αυτές οι επιτυχηµένες περιπτώσεις να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης για όλη 
την ΕΕ. 

                                                 
15 COM(2007) 474 της 16ης Αυγούστου 2007 — Ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές περιφέρειες µέσω της 

έρευνας και της καινοτοµίας — Συµβολή στη µεγέθυνση και την απασχόληση.  
16 http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf 
17 Βλ. «Global Innovation 1000», Booz Allen Hamilton, 2005. 
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Πράγµατι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο κρατών µελών, η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα εξακολουθούν να µην 
αναγνωρίζονται ακόµη επαρκώς ως αξίες παντού στην Ευρώπη, ενώ η αποτυχία που ενίοτε 
συνεπάγονται εξακολουθεί να αποτελεί στίγµα. Οι νέες τεχνολογίες αντιµετωπίζονται συχνά 
µε σκεπτικισµό, ενώ η δηµόσια συζήτηση τείνει να υποβαθµίζει τη σηµασία της 
επιστηµονικής προσέγγισης και των επιστηµονικών στοιχείων και παραµένει συχνά 
επικεντρωµένη στις ανησυχίες και τις πιθανές απειλές για την υγεία του ανθρώπου ή για το 
περιβάλλον.  

Συγχρόνως, οι Ευρωπαίοι ενστερνίζονται ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των νέων παγκόσµιων προκλήσεων, όπως η ασφάλεια, η 
κλιµατική αλλαγή ή η απαίτηση για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη σε παγκόσµια 
κλίµακα. Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφώς πλεονέκτηµα, αν συνοδεύεται από καλύτερη 
κατανόηση της ανάγκης για εφευρετικότητα, για καινοτοµία και για χρήση νέων τεχνολογιών 
για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η δηµογραφική αλλαγή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αναπόφευκτα µεγάλες συνέπειες στον πολιτικό, πολιτιστικό, 
κοινωνικό και οικονοµικό χαρακτήρα των κοινωνιών µας. Η γήρανση του πληθυσµού, 
παράλληλα µε τις αλλαγές που προκαλεί στη ζήτηση, ενδέχεται επίσης να έχει ως συνέπεια 
την αντιµετώπιση της έννοιας της καινοτοµίας από µια διαφορετική, ίσως πιο διστακτική 
προοπτική. Θα είναι πολύ σηµαντικό να αντιµετωπιστεί έγκαιρα το ζήτηµα αυτό και να 
εξασφαλιστεί ότι η στάση της κοινωνίας θα παραµείνει ευνοϊκή για την καινοτοµία. 
∆ιαφορετικά, παρά το πλούσιο και πεπειραµένο ανθρώπινο δυναµικό της, η ΕΕ διατρέχει τον 
κίνδυνο να υποσκελιστεί από τους ανταγωνιστές της και να µην επιτύχει το επίπεδο αριστείας 
που χρειάζεται για την εξασφάλιση υψηλού βιοτικού επιπέδου. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
αυτός, η καινοτοµία πρέπει να γίνει αποδεκτή και να αναγνωριστεί ως το «κλειδί» για την 
επίτευξη των στρατηγικών πολιτικών στόχων της ΕΕ.  

Ο βασικός κινητήριος µοχλός της καινοτοµίας είναι οι επιχειρηµατίες. Αυτό σηµαίνει ότι 
πρέπει να δηµιουργηθεί ένα πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο που θα προάγει την 
ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών βιοµηχανιών σε παγκόσµιο επίπεδο και θα ανταµείβει τις 
επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτοµία τόσο για προϊόντα όσο και για διαδικασίες, 
συµπεριλαµβανοµένων των καινοτόµων µορφών οργάνωσης της εργασίας. Οι κοινωνικοί 
εταίροι έχουν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Μολονότι η σύγχρονη 
νοµοθεσία, η αυτορρύθµιση και η εταιρική κοινωνική ευθύνη λειτουργούν σαφώς ως πυξίδες 
για τις προσπάθειες αυτές, ωστόσο εξακολουθεί να είναι πολύ σηµαντική η προσεκτική 
µελέτη κάθε νέας κανονιστικής ρύθµισης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν προσθέτει 
περιττό βάρος στις επιχειρήσεις ούτε αποθαρρύνει την καινοτοµία και ότι προάγει σε 
ευρύτερη κλίµακα την ανάπτυξη ανοιχτών και δίκαιων παγκόσµιων αγορών.  

Ο ρόλος τον οποίο µπορούν να διαδραµατίσουν οι δηµόσιες αρχές στον τοµέα της 
καινοτοµίας πρέπει να αναγνωριστεί και να αξιοποιηθεί. Η παρακολούθηση των πολιτικών 
καινοτοµίας των κρατών µελών18 αποκαλύπτει σαφώς µια τάση διεύρυνσης του πεδίου των 
στρατηγικών καινοτοµίας τους, καθώς και µια στροφή προς µέτρα µε ευρύτερους 
κοινωνικούς στόχους. Παρά τις προσπάθειες αυτές, φαίνεται ότι οι δυνατότητες 
χρησιµοποίησης της αγοραστικής δύναµης του δηµόσιου τοµέα για την τόνωση της 
καινοτοµίας παραµένουν σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητες. Με δεδοµένους τους 
προβλέψιµους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, το γεγονός ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες θα 
πρέπει ίσως να προσφέρουν τα ίδια ή καλύτερα επίπεδα υπηρεσίας µε λιγότερους πόρους 

                                                 
18 ∆ιάγραµµα τάσεων για την πολιτική καινοτοµίας — Έκθεση προόδου για την καινοτοµία στην Ευρώπη 

2008. 
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πρέπει να λειτουργήσει ως ισχυρή κινητήρια δύναµη για την καινοτοµία. Οι νέες τεχνολογίες, 
και ιδίως οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, µπορούν επίσης να 
συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο δηµόσιος τοµέας, της 
αποτελεσµατικότητάς τους και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών και των 
επιχειρήσεων.  

Η καινοτοµία χρειάζεται επίσης επενδυτές που είναι πρόθυµοι να αναλάβουν κινδύνους και 
να κινηθούν µε ευρύτερη προοπτική, πέρα από τις προσδοκίες για βραχυπρόθεσµα κέρδη. 

Τέλος, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών και οι καινοτοµικές τους 
ικανότητες θα εξαρτηθούν σε µεγάλο βαθµό από την ανάπτυξη και την εφαρµογή κρίσιµων 
τεχνολογιών που συνδέονται µε υψηλή ένταση Ε&Α, ταχείς κύκλους καινοτοµίας, µεγάλες 
κεφαλαιουχικές δαπάνες και εργατικό δυναµικό υψηλής ειδίκευσης. Η έκταση, το µέγεθος 
και ο βαθµός πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη και την εφαρµογή 
τεχνολογιών αυτού του είδους απαιτούν τη συναίνεση µεταξύ όλων των παραγόντων σχετικά 
µε τις τεχνολογίες αυτές και ισχυρότερη συνεργασία, καθώς και στρατηγική προσέγγιση, όχι 
µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών µελών και περιφερειών, που πρέπει 
να προωθήσουν στενότερες εταιρικές σχέσεις µεταξύ των ερευνητικών κοινοτήτων και της 
βιοµηχανίας19.  

Εξάλειψη των κρίσιµων προβληµάτων στις βασικές συνθήκες για τους επιχειρηµατίες  
Παρά τις βελτιώσεις20, το κοινοτικό σύστηµα καινοτοµίας εξακολουθεί να παρουσιάζει 
αδυναµίες που επηρεάζουν αρνητικά την εµπορική απόδοση και τα κίνητρα των ιδιωτικών 
επενδύσεων στην καινοτοµία, οι οποίες, ως εκ τούτου, παραµένουν χαµηλότερες από τις 
αντίστοιχες επενδύσεις των κύριων ανταγωνιστών µας: η ενιαία αγορά πρέπει να 
ολοκληρωθεί σε ορισµένους τοµείς, το νοµικό πλαίσιο για την προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας παραµένει ελλιπές, η αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι κατακερµατισµένη 
και το επίπεδο χρηµατοδότησης µε µετοχικά κεφάλαια χαµηλό, η διαδικασία τυποποίησης 
δεν είναι ακόµη επαρκώς συγχρονισµένη µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα και τις ανάγκες της 
αγοράς, το τρίγωνο της γνώσης µεταξύ επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και έρευνας πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω, ενώ η ΕΕ δεν διαθέτει ακόµη υποδοµές κρίσιµης σηµασίας για την 
προώθηση της καινοτοµίας. Παρά την πρόοδο που έχει ήδη επιτελεστεί, οι προσπάθειες για 
την αύξηση της ικανότητας των κοινοτικών εκπαιδευτικών συστηµάτων να συµβάλουν σε µια 
καινοτόµο και ευέλικτη κοινωνία της γνώσης πρέπει να συνεχιστούν. 

Η ύπαρξη κατάλληλου νοµικού πλαισίου για την αποτελεσµατική προστασία της γνώσης 
αποτελεί προϋπόθεση για µια καινοτόµο κοινωνία. Στον τοµέα των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, εξαιτίας, µεταξύ άλλων, της αδυναµίας καθιέρωσης κοινοτικού 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η ΕΕ εξακολουθεί να µην παρέχει ευνοϊκούς όρους για την 
ανάπτυξη και τη διάχυση της καινοτοµίας. Το ευρωπαϊκό σύστηµα διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας είναι δαπανηρό και κατακερµατισµένο, πράγµα που αποθαρρύνει την 
καινοτοµία σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία21. Η διαφορά στο κόστος λήψης 

                                                 
19 Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει το 2009 ειδική ανακοίνωση σχετικά µε τους µελλοντικούς 

πολιτικούς προσανατολισµούς για τις τεχνολογίες νευραλγικής σηµασίας. 
20 Βλ. ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσµάτων καινοτοµίας 2008 στη διεύθυνση http://www.proinno-

europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf. 
21 Βλ. Β. Van Pottelsberghe, 2006, στη διεύθυνση: 

http://www.solvay.edu/EN/Research/Bernheim/documents/wp06002.pdf. 

http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf
http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf


 

EL 11   EL 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε σύγκριση µε τις χώρες αυτές είναι σηµαντική και δεν µειώνεται. 
Είναι καιρός να αλλάξει αυτή η κατάσταση.  

Οι προσπάθειες της Επιτροπής στον τοµέα της πολιτικής για τα δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της αναδυόµενης κοινοτικής 
διασυνοριακής αγοράς στον τοµέα της διάδοσης της γνώσης. Η ανάπτυξη νέων ψηφιακών 
προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρησιακών προτύπων, που ανθίζουν µέσα σε ένα ανοιχτό 
περιβάλλον, χρειάζεται ένα υποστηρικτικό και προβλέψιµο νοµικό πλαίσιο. 

Πρέπει να αναγνωριστεί σε µεγαλύτερο βαθµό η σπουδαιότητα του τοµέα των υπηρεσιών για 
τις σύγχρονες βιοµηχανικές χώρες και η σηµασία του καινοτοµικού δυναµικού του εν λόγω 
τοµέα για την οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα. Για την ευρύτερη διάδοση της 
καινοτοµίας στον τοµέα των υπηρεσιών, πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο εµπιστοσύνης στις 
νέες υπηρεσίες και να προσαρµοστεί καλύτερα η υποστήριξη της έρευνας και καινοτοµίας 
στις συγκεκριµένες ανάγκες των υπηρεσιών αυτών. Η καινοτοµία χρειάζεται επίσης την 
ολοκλήρωση κρίσιµων βασικών υποδοµών (όπως είναι τα ευρυζωνικά και τα ηλεκτρικά 
δίκτυα), καθώς επίσης τη διεύρυνση των δυνατοτήτων τους µε νέες υπηρεσίες και εφαρµογές. 
Ειδικότερα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να προωθηθούν οι ηλεκτρονικές 
δεξιότητες και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για µια 
βιώσιµη οικονοµία, καθώς και για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις του µελλοντικού 
διαδικτύου, όπως το «software-as-a-service» (λογισµικό που παρέχεται ως υπηρεσία) και το 
«cloud computing» (νεφελοειδή υπολογιστικά συστήµατα). 

Παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται22, η πρόοδος προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης του ευρωπαϊκού τοµέα των 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων —βασικού χρηµατοδότη της καινοτοµίας— είναι αργή. Οι 
δοµικές ανεπάρκειες της ευρωπαϊκής αγοράς χρηµατοδότησης των πρώτων σταδίων 
λειτουργίας των επιχειρήσεων παραµένουν. Στις εν λόγω ανεπάρκειες συµπεριλαµβάνονται η 
απουσία ιδιωτών επενδυτών, ο κατακερµατισµός της αγοράς και οι χαµηλές αποδόσεις των 
σχετικών επενδύσεων. Η οικονοµική ύφεση δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την άντληση 
κεφαλαίων και το επενδυτικό περιβάλλον.  

Καλύτερη διαχείριση του συστήµατος καινοτοµίας στην ΕΕ  
Αν και η Κοινότητα έχει αναλάβει ορισµένες πρωτοβουλίες, ωστόσο δεν έχουν δηµιουργηθεί 
ακόµη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι αναγκαίες συνέργειες µεταξύ των πολιτικών 
και των µέσων σε διάφορα επίπεδα. Η σχετικά αργή ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για τις 
πρωτοπόρους αγορές, που δροµολογήθηκε πρόσφατα, αποτελεί καλό σχετικό παράδειγµα.  

Ο συντονισµός των πολιτικών για την υποστήριξη της καινοτοµίας σε περιφερειακό, εθνικό 
και κοινοτικό επίπεδο πρέπει να βελτιωθεί σηµαντικά. Επιπλέον, χρειάζεται ένα καλύτερο 
σύστηµα διαχείρισης, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της επικουρικότητας, αλλά θα 
αξιοποιεί αποτελεσµατικότερα την προστιθέµενη αξία που έχουν ο καθορισµός κοινών 
στόχων, η υλοποίηση κοινών δράσεων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των 
κρατών µελών. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί ουσιαστικά η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες, και 
ιδίως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µε τις ΗΠΑ. 

Η χρηµατοδότηση για την υποστήριξη της καινοτοµίας σε κεντρικό κοινοτικό επίπεδο έχει 
παραµείνει σε µέτριο ύψος τόσο σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της ΕΕ όσο και σε 
σύγκριση µε πολλούς εθνικούς προϋπολογισµούς, καθώς αντιπροσωπεύει ποσοστό ακόµη 
µικρότερο από το 5% των δηµόσιων δαπανών για την έρευνα, που προβλέπεται βάσει του 

                                                 
22 Βλ. COM(2007) 853. 
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ερευνητικού προγράµµατος-πλαισίου. Ακόµη και το συνολικό ποσό των 67 εκατοµµυρίων 
ευρώ που είναι διαθέσιµο το 2009 για την υποστήριξη της διείσδυσης προϊόντων οικολογικής 
καινοτοµίας στην αγορά φαίνεται µέτριο σε σχέση µε τη σηµασία αυτών των προκλήσεων. 
Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του ποσοστού των επενδύσεων που διατίθενται για την 
καινοτοµία στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτοµίας στις περιφέρειες «σύγκλισης». 

Ωστόσο, από πλευράς αριθµών, δεν υπάρχει έλλειψη προγραµµάτων υποστήριξης της 
καινοτοµίας στην ΕΕ. Το πρόβληµα είναι η έλλειψη κρίσιµης µάζας και συνοχής. Σήµερα, 
στις δραστηριότητες υποστήριξης της καινοτοµίας εµπλέκονται επτά διαφορετικές υπηρεσίες 
της Επιτροπής, διάφοροι οργανισµοί και 20 επιτροπές αντιπροσώπων των κρατών µελών. 
Όπως προέκυψε από πρόσφατη δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα 
της δηµόσιας υποστήριξης για την καινοτοµία, υπάρχει χάσµα µεταξύ του τι ζητούν οι 
επιχειρήσεις και του τι τους προσφέρουν (και πώς τους το προσφέρουν) τα προγράµµατα 
υποστήριξης της καινοτοµίας. Η µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων ζητούν ταχύτερες 
διαδικασίες, ενώ το 75% των επιχειρήσεων που πήραν µέρος στην έρευνα αναµένουν 
απλούστευση των κανόνων συµµετοχής στα προγράµµατα της ΕΕ. Πράγµατι, η 
πολυπλοκότητα των κοινοτικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων προστίθεται στο πλήθος των 
προγραµµάτων που υπάρχουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και δυσχεραίνει την 
πρόσβαση στη σχετική χρηµατοδότηση. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής 
απαιτούνται σαφείς δοµές και ουσιαστική απλούστευση των κανόνων συµµετοχής σε όλα τα 
προγράµµατα χρηµατοδότησης της καινοτοµίας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Με 
τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθεί ολόκληρο το σύστηµα καινοτοµίας και θα καταστεί δυνατή η 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων και των µέσων, πράγµα που θα εξασφαλίσει την 
αποτελεσµατικότερη συµµετοχή των ΜΜΕ.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Από την ανάλυση της προόδου που επιτελέστηκε κατά τα τελευταία χρόνια προκύπτει ότι η 
ΕΕ σωστά αναγνώρισε την κεφαλαιώδη σηµασία της καινοτοµίας για τη µελλοντική της 
ευηµερία. Ωστόσο, για να γίνει η ΕΕ ένας δυναµικός χώρος καινοτοµίας απαιτείται συνεχής 
εγρήγορση και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών µελών της, µε την ανάληψη καλύτερα στοχευµένων και αποτελεσµατικότερα 
συντονισµένων ενεργειών σε όλα τα επίπεδα. 

Συνεπώς, µε βάση την ανάλυση των επιτευγµάτων που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τώρα και 
των διδαγµάτων που αντλήθηκαν, όπως αυτά παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση, η 
Επιτροπή, όπως άλλωστε έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προτίθεται να διερευνήσει 
τη δυνατότητα να προτείνει στα κράτη µέλη, πριν από την άνοιξη του 2010, έναν ευρωπαϊκό 
«νόµο» για την καινοτοµία, ο οποίος θα προβλέπει όλες τις προϋποθέσεις για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη και θα αποτελεί αναπόσπαστο και θεµελιώδες µέρος της µελλοντικής ευρωπαϊκής 
µεταρρυθµιστικής ατζέντας.  




