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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:

1. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των επιχειρηματιών ως παραγόντων ώθησης της 
καινοτομίας στην Ευρώπη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
λειτουργία μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς που βασίζεται στη μείωση των 
εμπορικών φραγμών καθώς και σε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
κοινωνικής συνοχής·

2. εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για την έλλειψη πραγματικής εσωτερικής αγοράς 
για την καινοτομία στην ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν 
τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό, κυρίως όσον αφορά τη σύντομη επίτευξη 
συμφωνίας σχετικά με ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς και ένα ενιαίο 
σύστημα δικαιοδοσίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και τονίζει τη σημασία της 
τυποποίησης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων·

3. τονίζει τη σημασία μιας ευρείας πολιτικής για την καινοτομία, που απαιτεί επενδύσεις σε 
άτομα και σε δεξιότητες και λαμβάνει υπόψη τις καινοτομίες που βασίζονται στην έρευνα 
καθώς και τις πολιτικές προσεγγίσεις για την καινοτομία με γνώμονα τη ζήτηση·
επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για την καινοτομία πρέπει να ενισχύει την καινοτομία 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και της κοινωνίας, καθώς και τις νέες 
καινοτομίες υπηρεσιών·

4. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των βασικών τεχνολογιών για την καινοτομία στον 
τομέα των διαδικασιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και για τη μετάβαση 
σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και με περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2)· επιδοκιμάζει τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασε η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της COM(2009)0512 για την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τις 
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, και συμφωνεί με την έκκληση που απηύθυνε η
Επιτροπή προς τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε μια συμφωνία όσον αφορά τη σημασία 
της χρησιμοποίησης των βασικών τεχνολογιών στην ΕΕ·

5. υπογραμμίζει ότι η πολιτική για την καινοτομία πρέπει να συντονισθεί με άλλες 
κοινοτικές και εθνικές πολιτικές (μεταξύ άλλων, τη βιομηχανική και περιβαλλοντική 
πολιτική και την πολιτική καταναλωτών), έχοντας υπόψη ότι οι προσεγγίσεις που 
προσδιορίζονται πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες, έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε 
διάφορες εθνικές και περιφερειακές συνθήκες·

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νέους δείκτες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων μη 
τεχνολογικών πτυχών, που να είναι καταλληλότεροι για τις οικονομίες υπηρεσιών που 
βασίζονται όλο και περισσότερο στη γνώση·

7. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις, παράλληλα με μέτρα που 
βασίζονται στην προσφορά, για να τονώσουν τη ζήτηση καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών· τονίζει ότι 
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οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να συμπεριλάβουν την καινοτομία στους στόχους των 
προγραμμάτων τους που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις·

8. τονίζει ότι η καινοτομία είναι πρωτίστως ένας νεωτερισμός που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των καταναλωτών και της αγοράς· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει καλύτερη αναγνώριση της υπεροχής των απαιτήσεων των καταναλωτών ως 
κινητήριας δύναμης για την καινοτομία·

9. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης 
προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο που τέθηκε στη Βαρκελώνη το 2002 για τη διάθεση 
του 3% του ΑΕγχΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη έως το 2010· επισημαίνει τη σημασία 
της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 
καθώς κάτι τέτοιο θα αυξήσει μακροπρόθεσμα τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας·

10. εκφράζει την απογοήτευσή της για την αποτυχία των προσπαθειών που είχαν ως στόχο 
την  απλούστευση των μηχανισμών έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ και για το ότι οι 
διαδικασίες παραμένουν υπερβολικά περίπλοκες και χρονοβόρες, κάτι το οποίο 
παρακωλύει ιδιαιτέρως τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα 
αυτά·

11. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού του έργου των Επιτρόπων που 
ασχολούνται με την πολιτική για την καινοτομία και με άλλους σχετικούς τομείς ώστε να 
περιοριστεί ο κατακερματισμός των ενωσιακών μηχανισμών στον τομέα της πολιτικής για 
την καινοτομία.
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