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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. υπογραμμίζει ότι η έννοια της καινοτομίας είναι πολυδιάστατη και καλύπτει εκτός από 
την επιστημονική έρευνα και την πειραματική και τεχνολογική ανάπτυξη – ακρογωνιαίο 
λίθο της καινοτομίας – την ανάπτυξη επίσης νέων μέσων, μεθόδων, οργανωτικών 
προτύπων και συμπεριφορών·

3. υπογραμμίζει ότι οι τομείς του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας 
των τροφίμων 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 και αντίστοιχο με τις τεράστιες προκλήσεις που τίθενται·

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

5. θεωρεί ότι η επένδυση στην ανάπτυξη και η 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·

6. επιμένει ότι η καινοτομία πρέπει να αποτελέσει κύριο στοιχείο των δημόσιων πολιτικών 
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 διαγώνια 
διάδοση και απορρόφηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις, στις 
μικρομεσαίες κυρίως, και στη σφαίρα της κοινωνικής οικονομίας·

7. εκτιμά ότι η αυξημένη ώθηση στις πολιτικές καινοτομίας πρέπει να αποτελέσει μία 
ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών, σε τομείς 
υπάρχοντες και αναδυόμενους, σε ένα σύνολο τομέων της οικονομικής και της 
κοινωνικής ζωής, προάγοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της, τη 
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δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

8 υπενθυμίζει ότι τα δημόσια ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης διαδραματίζουν 
αναντικατάστατο ρόλο στους τομείς, μεταξύ άλλων, του περιβάλλοντος, της δημόσιας 
υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, στη στήριξη της ανάπτυξης τομεακών κρατικών 
πολιτικών, στην αξιολόγηση, ελαχιστοποίηση και διαχείριση των δημόσιων κινδύνων, 
στην πιστοποίηση και ρύθμιση, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων υψίστης σημασίας που 
είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται·

9. 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 καταλήξουν σε μεγαλύτερους περιορισμούς στις επενδύσεις σε ΕΤ&Κ, κάτι 
που μπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα· συμμερίζεται την άποψη ότι η 
πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις χώρες και τις 
περιοχές και πρέπει αποφευχθεί ένας «διαχωρισμός της καινοτομίας» μεταξύ των χωρών 
και των περιοχών που καινοτομούν περισσότερο και των άλλων·

10. 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 Καινοτομίας και 
Ανάπτυξης 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· 

11. 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 
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 των δημοσιονομικών προοπτικών για μετά το 2013, που 
θα στηριχθεί, μεταξύ άλλων, στην καινοτομία·

12. επισημαίνει ότι η ύπαρξη συστημάτων ΕΤ&Κ στερεών και αποτελεσματικών 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, σε κάποιες χώρες, το 
γεγονός ότι δεν έχουν γίνει επενδύσεις ή οι επενδύσεις που έγιναν ήταν ανεπαρκείς, για 
πολλά χρόνια, οδήγησε στο να υπάρχει φανερή έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, 
μεταξύ των οποίων τεχνικοί και ερευνητές, κατάσταση που επείγει να αντιστραφεί·

13. υποστηρίζει ότι η πρόοδος της γνώσης και των πολλαπλών εφαρμογών της δεν 
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απαλλάσσει από την ανοικτή και συμμετοχική αξιολόγηση των προεκτάσεων αυτών σε 
ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης και 
διάδοσης της επιστημονικής κουλτούρας στο ευρύ κοινό ·

14. 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.


