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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι η καινοτομία, σε όλους τους τομείς της γνώσης και σε όλα τα πεδία 
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, πρέπει να έχει ως γνώμονα κριτήρια 
προστασίας του κοινού συμφέροντος, βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών, 
προαγωγής της κοινωνικής ευζωίας και διατήρηση του περιβάλλοντος και των φυσικών 
ισορροπιών·

2. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ένωση καινοτομίας ως 
εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και επισημαίνει 
ότι είναι πολύ σημαντικό να αποφευχθούν τα σφάλματα της προηγούμενης στρατηγικής 
δεκαετίας ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

3. υπογραμμίζει ότι η έννοια της καινοτομίας είναι πολυδιάστατη και καλύπτει όχι μόνο την 
επιστημονική έρευνα και την πειραματική και τεχνολογική ανάπτυξη (που είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της καινοτομίας) αλλά και την ανάπτυξη νέων διεργασιών, 
μεθοδολογιών και οργανωσιακών και συμπεριφορικών προτύπων·

4. υπογραμμίζει ότι οι τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της 
ασφάλειας των τροφίμων καθώς και της αντιμετώπισης της κλιματικής μεταβολής είναι 
μεταξύ εκείνων στους οποίους είναι περισσότερο απαραίτητη η αύξηση των προσπαθειών 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της υφισταμένης σήμερα 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης· τονίζει ότι τα μελλοντικά προγράμματα έρευνας 
και καινοτομίας της ΕΕ πρέπει να καλύπτουν τους τομείς αυτούς με τρόπο κατάλληλο·
υπογραμμίζει σχετικά την ανάγκη υιοθέτησης μιας διατομεακής προσέγγισης βασισμένης 
στην προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων·

5. θεωρεί ότι οι αυξημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας (ΕΤ&Κ) πρέπει να στοχεύουν κατά προτεραιότητα, 
μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς: στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των 
πόρων· στην έλλειψη πόρων· στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων, στην ανάκτηση και 
την ανακύκλωση των αποβλήτων· στην κλιματική αλλαγή και στην απερήμωσή· στη 
διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας· στην ποιότητα και την ασφάλεια των 
τροφίμων· στις δημογραφικές αλλαγές· στις νέες επιδημίες·

6. θεωρεί ότι η επένδυση στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων στους τομείς των 
επιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας δεν αποτελεί απλώς το μέσο για την 
απλή αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε προϊόντα και 
σε υπηρεσίες που θα λανσαριστούν στην αγορά αλλά ένα αναγκαίο μέσο για βοήθεια και 
απάντηση σε διάφορα προβλήματα και προκλήσεις με τα οποία έρχεται σήμερα 
αντιμέτωπη η ανθρωπότητα·

7. επιμένει ότι η καινοτομία πρέπει να αποτελέσει κύριο στοιχείο των δημόσιων πολιτικών 
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σε τομείς όπως το περιβάλλον, τα ύδατα, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η 
υγεία και η εκπαίδευση· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν η γενικευμένη 
διάδοση και απορρόφηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις και δη 
στις μικρομεσαίες·

8. ζητεί από την Επιτροπή να μοχλεύσει τους πόρους του κοινού στρατηγικού πλαισίου για 
τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η 
βιώσιμη εφαρμογή των υποδομών έρευνας των βιολογικών και ιατρικών επιστημών ως 
δημόσιας υπηρεσίας Ε&Α, προσανατολισμένης προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής των 
πολιτών, πράγμα που είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος προς μια κοινωνία 
βασισμένη στη γνώση, που μπορεί να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις στην 
Ευρώπη·

9. εκτιμά ότι η αυξημένη ώθηση στις πολιτικές καινοτομίας αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία 
για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών τόσο σε υφιστάμενα 
όσο και σε αναδυόμενα πεδία, σε ένα σύνολο τομέων της οικονομικής και της κοινωνικής 
ζωής, προάγοντας έτσι την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς 
και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

10. υπενθυμίζει ότι σε τομείς όπως το περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των 
τροφίμων τα δημόσια ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης διαδραματίζουν αναντικατάστατο 
ρόλο στη στήριξη της ανάπτυξης τομεακών κρατικών πολιτικών, στην αξιολόγηση, 
ελαχιστοποίηση και διαχείριση των δημόσιων κινδύνων, και στην πιστοποίηση, 
τυποποίηση και ρύθμιση, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων υψίστης σημασίας που είναι 
σημαντικό να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται· 

11. σημειώνει τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Καινοτομίας του 2009, σύμφωνα 
με τα οποία η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο σε 
όλες τις χώρες και περιοχές και τούτο υποσκάπτει τον στόχο της σύγκλισης· σημειώνει με 
ανησυχία ότι οι σημερινοί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στα κράτη μέλη 
μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερους περιορισμούς στις επενδύσεις σε ΕΤ&Κ, κάτι 
που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα· συμμερίζεται την άποψη ότι η πρωτοβουλία 
«Ένωση Καινοτομίας» πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις χώρες και τις περιοχές και πρέπει 
αποφευχθεί ένα «χάσμα καινοτομίας» μεταξύ περισσότερο και λιγότερο καινοτόμων 
χωρών και περιφερειών· 

12. εκτιμά ότι ένας καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών στον τομέα ΕΤ&Κ δεν πρέπει 
να συνεπάγεται απόσυρση των επενδύσεων ή λιγότερες επενδύσεις στο επιστημονικό 
δυναμικό ορισμένων χωρών ή περιοχών εις βάρος άλλων αλλά, απεναντίας, πρέπει να 
σημαίνει επένδυση στην ανάπτυξη μιας γερής και συνεκτικής βάσης ΕΤ&Κ στις διάφορες 
χώρες και περιοχές, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και τους διαφόρους 
βαθμούς ανάπτυξης, ως προϋπόθεση για την προώθηση επιθυμητών συνεργιών και μιας 
γόνιμης συνεργασίας· 

13. εξαίρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Διαρθρωτικών Ταμείων στην προώθηση των 
επενδύσεων στην ΕΤ&Κ· εκτιμά ότι το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ έχουν καθοριστικό ρόλο, 
αντίστοιχα, στην κατάρτιση και ειδίκευση των εργαζομένων στον τομέα της καινοτομίας 
και στη χρηματοδότηση περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, που μπορούν να έχουν 
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θετικό αντίκτυπο στην περιοχή, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών, 
στην προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής ευημερίας και στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης της πολιτικής και των 
στόχων της συνοχής, στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 
2013, που θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, στην καινοτομία·

14. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να απλοποιηθεί η πρόσβαση στα προγράμματα της ΕΕ, να 
βελτιωθεί ο συντονισμός τους και να βελτιωθεί το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα 
στις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το 
ΕΤΠΑ προκειμένου να αναπτυχθούν οι δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη·

15. χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας που επιδιώκουν να αυξήσουν και να 
συντονίσουν τις επενδύσεις στην Ε&Α αλλά και να βελτιώσουν τον συντονισμό των 
δημοσίων συμβάσεων με στόχο την ταχύτερη εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά· τονίζει 
εντούτοις ότι οι πολιτικές των δημοσίων συμβάσεων πρέπει να διαμορφώνονται όχι με 
στόχο την υποκατάσταση των ιδιωτικών αγορών ή την στρέβλωση του ανταγωνισμού 
αλλά με στόχο τη μόχλευσή τους και την ενθάρρυνση της διάδοσης της καινοτομίας ενώ 
αφήνονται ταυτοχρόνως ελεύθερες οι αγορές να κινηθούν προς νέες κατευθύνσεις·

16. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση της Ε&Α και της καινοτομίας πρέπει να 
πραγματοποιείται κυρίως μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων· χαιρετίζει τα μέτρα που ανήγγειλε 
η Επιτροπή περί βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς για τα κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου·

17. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να αναπτύξει χρηματοπιστωτικά μέσα 
προκειμένου να προσελκύσει σαφώς μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας μέχρι το 2014· χαιρετίζει την προτεινόμενη συνεργασία με 
την ΕΤΕπ, με εθνικούς χρηματοπιστωτικούς παράγοντες και με ιδιωτικούς επενδυτές 
προκειμένου να εκπονηθούν προτάσεις αντιμετώπισης κρίσιμων κενών της αγοράς, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για ταχέως 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, τα χρηματοδοτικά μέσα καταμερισμού του κινδύνου για 
επενδύσεις σε έργα Ε&Α και τα δάνεια για ταχέως αναπτυσσόμενες καινοτόμες μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις·

18. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις μέσω της βελτίωσης των 
δυνατοτήτων πρόσβασης σε κονδύλια έγκαιρης αντιμετώπισης κινδύνου, ιδίως για τις
ΜΜΕ· αναγνωρίζει ότι μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά αποτελεί την καλύτερη 
ώθηση της καινοτομίας στην ΕΕ·

19. επισημαίνει ότι η ύπαρξη στιβαρών και αποτελεσματικών συστημάτων ΕΤ&Κ δεν 
δύναται να διαχωριστεί από ποιοτικά συστήματα δημόσιας και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη που θα ευνοούν την πρόσβαση όλων, χωρίς 
διακρίσεις, στις υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς των επιστημών και της εφαρμοσμένης μηχανικής, του 
περιβάλλοντος και της υγείας· τονίζει ότι σε ορισμένους από τους τομείς αυτούς και σε 
ορισμένες χώρες η επί πολλά έτη αποεπένδυση ή ανεπαρκής επένδυση έχει οδηγήσει σε 
σοβαρή έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, μεταξύ των οποίων τεχνικοί και ερευνητές, 
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κατάσταση που επείγει να αντιστραφεί· 

20. υποστηρίζει ότι η πρόοδος της γνώσης και των πολλαπλών εφαρμογών της δεν 
απαλλάσσει από την ανοικτή και συμμετοχική αξιολόγηση των ηθικών, κοινωνικών και 
πολιτικών προεκτάσεων· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης και διάδοσης της 
επιστημονικής κουλτούρας στο ευρύ κοινό · 

21. θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να στηριχθούν οι πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην προώθηση του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση των 
αποτελεσμάτων σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, πέραν της επιστημονικής 
κοινότητας, αξιοποιώντας το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην έρευνα·

22. εκτιμά ότι κατά τη χάραξη πολιτικών συνεργασίας και αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία · 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν οφείλει να εξάγει απλώς τεχνολογία αλλά πρέπει να αναπτύξει 
πραγματική συνεργασία που θα ευνοήσει την ενσωμάτωση των τοπικών γνώσεων, την 
ενεργοποίησή τους και την ανάπτυξη λύσεων για τα ειδικά προβλήματα των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

23. επισημαίνει ότι μια συντονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ευλόγως 
αιτιολογημένη εάν η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας και εμβέλειας και προστιθέμενης 
ενωσιακής αξίας μπορεί να επαληθευτεί μέσω αξιολόγησης αντικτύπου· τονίζει ότι 
υπάρχει ανάγκη σαφέστερου και αποτελεσματικότερου συντονισμού μεταξύ κρατών 
μελών και πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά τις διαδικασίες Ε&Α προκειμένου να 
αποφεύγονται δαπανηρές αλληλεπικαλύψεις και κατά συνέπεια υποστηρίζει μέτρα για 
την άρση των φραγμών στην κινητικότητα και στις διαμεθοριακές ερευνητικές 
δραστηριότητες·

24. τονίζει ότι είναι ανάγκη να εκπονηθούν δείκτες που θα παρακολουθούν την πρόοδο στον 
τομέα της πολιτικής της καινοτομίας και θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης 
των εφαρμοζόμενων μέτρων πολιτικής, ακολουθώντας το παράδειγμα του πίνακα 
αποτελεσμάτων για την Ένωση καινοτομίας και έρευνας· χαιρετίζει την πρόταση 
παρακολούθησης της προόδου σχετικά με την καινοτομία που επιτελείται στα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού εξαμήνου»·

25. εκτιμά ότι η απουσία ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας συνιστά "άχθος για την 
καινοτομία" και παρεμποδίζει τους φιλόδοξους νέους εφευρέτες στην προσπάθειά τους 
να αναπτύξουν, να χρηματοδοτήσουν, να παραγάγουν και να πουλήσουν τις καινοτόμες 
εφευρέσεις τους· επισημαίνει ότι ένα ενιαίο καθεστώς ευρωπαϊκού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας θα επέτρεπε ταχύτερες και φτηνότερες αιτήσεις κατοχύρωσης 
ευρεσιτεχνίας για επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες και θα διευκόλυνε την επίλυση των 
διαφορών, με αποτέλεσμα την πραγματικά ανταγωνιστική δραστηριοποίηση της 
Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά· τάσσεται συνεπώς υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας 
σε αυτό τον τομέα και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να ενταχθούν σε αυτή τη 
προσπάθεια·

26. επισημαίνει ότι τα διαλειτουργικά πρότυπα μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στην 
ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό, ιδίως όταν τα υιοθετεί μόνη της η αγορά και δεν της 
επιβάλλονται άνωθεν· εκτιμά συνεπώς ότι μια «ευφυής» νομοθεσία με την μορφή 
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προτύπων μπορεί να αποδειχτεί κύρια κινητήρια δύναμη για την καινοτομία εάν οι 
σχετικές διατάξεις είναι αναλογικές, εξασφαλισμένες ως προς το μέλλον και 
«τεχνολογικά ουδέτερες» και εφόσον έχει εκπονηθεί η εν λόγω νομοθεσία με τέτοιο 
τρόπο ώστε να δημιουργεί περαιτέρω κίνητρα υπέρ της καινοτομίας·

27. επισημαίνει ότι, σε ορισμένους τομείς, όπως η υγεία, τα αποτελέσματα της έρευνας 
τροφοδότησαν την καινοτομία, όποτε το επέτρεψε η επιστήμη, γι' αυτό και θεωρεί ότι, σε 
πολλές περιπτώσεις, η απαισιοδοξία της Επιτροπής είναι αδικαιολόγητη·

28. δεδομένου ότι η καινοτομία είναι συνήθως στενά συνδεδεμένη με την αγορά, και η 
δυναμική της αναπτύσσεται μέσω ανεπίσημων διαύλων, θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
τελειοποιήσει τις μεθόδους της για την αξιολόγηση της καινοτομίας έτσι ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη ότι δεν μπορούν όλα τα θέματα να αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια· 

29. εκφράζει τη λύπη του διότι τα πρωτόκολλα καινοτομίας υποβάλλονται σε χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης που καθυστερούν την καινοτομία, περιορίζουν 
την ανταγωνιστικότητα της αγοράς της ΕΕ και σταματούν την ανάπτυξη της 
επιστημονικής γνώσης στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας, αναβάλλοντας με τον
τρόπο αυτό τα οφέλη για τους ασθενείς·

30. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν πλαίσια 
πολιτικής με σκοπό να δοθεί ώθηση στη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης των χρηστών σε 
πολύτιμες καινοτόμες αλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι 
νεοδημιουργημένες καινοτομίες μπορούν να φτάσουν στους δυνητικούς τελικούς 
χρήστες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

31. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην αναθεώρηση της οδηγίας περί 
κλινικών δοκιμών στο πλαίσιο διαλόγου με τους ερευνητές, με σκοπό την εξασφάλιση 
ενός βελτιωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη φαρμάκων και για τη 
σύγκριση εναλλακτικών αγωγών με φάρμακα σε κλινικές έρευνες (σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καινοτομία και την αλληλεγγύη ως προς τα 
φαρμακευτικά προϊόντα, που εγκρίθηκαν στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 2010)·

32. επισημαίνει την μεγάλη σημασία της αξιοποίησης της νέας γνώσης προκειμένου να 
δημιουργούνται νέες, βελτιωμένες μέθοδοι για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του 
καρκίνου και προκειμένου να προωθούνται ταχείς μηχανισμοί ώστε οι ανακαλύψεις 
αυτές να τίθενται στη διάθεση των ασθενών·

33. παροτρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
που πραγματοποίησε την ενδιάμεση αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος – πλαισίου, 
σύμφωνα με την οποία πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μορατόριουμ στα νέα μέσα 
μέχρι να αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν ικανοποιητικά τα ήδη υπάρχοντα, δεδομένου 
ότι πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση που επιφέρει η συσσώρευση μέσων·

34. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξωτερική αξιολόγηση 
των μέσων καινοτομίας που δημιουργήθηκαν στους κόλπους του εβδόμου προγράμματος 
- πλαισίου και του JETI, η αξιολόγηση των οποίων πρέπει να καλύπτει δραστηριότητες, 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καινοτόμα έργα και αποτελέσματα (εφόσον είναι 
διαθέσιμα) και την οικονομική συνεισφορά δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων·
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