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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 ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά συμβάλλει θετικά στην καινοτομία και 
ότι η πρόοδος προς μία Ένωση καινοτομίας, με την υποστήριξη συντονισμένων 
πρωτοβουλιών της Επιτροπής και τη σαφή δέσμευση των κρατών μελών, θα 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις καινοτόμους ΜΜΕ, θα 
στηρίξει σθεναρά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή, θα 
οδηγήσει σε νέα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα ικανοποιήσει τις κοινωνικές 
ανάγκες των πολιτών και των καταναλωτών της ΕΕ· χαιρετίζει την ευρεία στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής η οποία συνδυάζει μέσα που βασίζονται στην προσφορά και τη 
ζήτηση με οριζόντια και τομεακά μέσα, και παροτρύνει την Επιτροπή να διεξαγάγει 
ανοικτό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς·

2. τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί, να τονωθεί και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 
της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΕ· τονίζει, ιδιαιτέρως, την ανάγκη
να παρασχεθεί στις ΜΜΕ και στις μικροεπιχειρήσεις πρόσβαση σε προσιτούς 
χρηματοδοτικούς πόρους, με την προσφορά περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής σε 
διάφορα καινοτόμα σχέδια· τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξαλειφθούν τα εμπόδια στη 
διασυνοριακή λειτουργία των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων εντός ενός 
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και να διευκολυνθεί η εισαγωγή καινοτόμων 
επιχειρήσεων στα χρηματιστήρια· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, 
επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που προωθούν καινοτόμα σχέδια και απλοποιώντας τις 
πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες· εκφράζει ιδιαιτέρως τη λύπη του για την έλλειψη 
χρηματοδότησης για σημαντικά μέσα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης που έχουν ήδη 
εγκριθεί, όπως το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (σχέδιο SET) και το 
πρόγραμμα ΠΑΚ· παροτρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ και 
των μικροεπιχειρήσεων που υιοθετούν καινοτόμους προσεγγίσεις·

3. τάσσεται με έμφαση υπέρ ενός σχεδίου δράσης για την οικο-καινοτομία που θα 
επικεντρώνεται στις ΜΜΕ και στις μικροεπιχειρήσεις τόσο στις αστικές όσο και στις 
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι η καινοτομία της πράσινης 
τεχνολογίας παρέχει την ευκαιρία επιτάχυνσης της μετάβασης προς μία περισσότερο 
βιώσιμη οικονομία και ότι τα υψηλού επιπέδου πρότυπα στον κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό τομέα καθώς και στον τομέα προστασίας του καταναλωτή θα 
ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, καθώς και τον δημόσιο τομέα, να αναπτύξουν καινοτόμους 
λύσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
τις ανωτέρω πτυχές κατά τη σύνταξη του τελικού κειμένου της Πράξης Ενιαίας Αγοράς·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών 
υποβολής αίτησης για την παροχή στήριξης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και 
καινοτομίας, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ· σημειώνει ότι οι απλοποιημένες διαδικασίες θα 
ενισχύσουν τις ικανότητες των ΜΜΕ στον τομέα του σχεδιασμού έργων και της 
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εκπόνησης προτάσεων, θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της 
δημόσιας χρηματοδότησης και θα αποτρέψουν τη δαπάνη πόρων σε πολύπλοκες 
ρυθμίσεις, διοικητικό φόρτο και δυσανάλογους ελέγχους·

5. τονίζει το ρόλο της τυποποίησης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων· είναι 
πεπεισμένο ότι η προαναγγελθείσα πρωτοβουλία της Επιτροπής για επιτάχυνση και 
εκσυγχρονισμό της έγκρισης ευρωπαϊκών προτύπων, κυρίως όσον αφορά τις 
προσαρμογές που καθίστανται απαραίτητες από την ιδιαίτερη δυναμική του τομέα ΤΠΕ 
και τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πρότυπα, θα ενισχύσει την καινοτομία και 
θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές·

6. τονίζει τη σημασία των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για καινοτόμους 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη, κυρίως για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων που στοχεύουν στην εμπορικοποίηση των αποτελεσμάτων της 
Ε&Α σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά κέντρα· υποστηρίζει, ιδιαιτέρως, 
τη δημιουργία πανευρωπαϊκών μέσων επιχειρηματικού κεφαλαίου, με το συνδυασμό 
επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικότερου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος τόσο για ΜΜΕ υψηλού 
αναπτυξιακού δυναμικού όσο και για καινοτόμους ΜΜΕ, και ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να συνεργασθεί με την ΕΤΕπ, το ΕΤαΕ και ομάδες εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών 
ώστε να προωθηθεί το έργο αυτό ως προτεραιότητα·

7. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες του δημόσιου 
τομέα για υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και να δρομολογήσουν ένα νέο 
πρόγραμμα έρευνας για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα, επί παραδείγματι στους 
τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και των 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές στη δημόσια 
διοίκηση, που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία, και να υιοθετήσουν πολιτικές με επίκεντρο 
τον πολίτη· τονίζει τη σημασία του δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
του κοινού στην εσωτερική ψηφιακή αγορά·

8. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
ενθαρρύνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα τη χρήση 
προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συμβάσεων 
κοινής διαδικασίας και των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, αποδίδοντας τη δέουσα 
προσοχή στην τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, ως αναπόσπαστο τμήμα 
της στρατηγικής της ΕΕ για την καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή, ως 
τμήμα της γενικής αναθεώρησης του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, να 
διευκρινίσει και να απλοποιήσει τους σχετικούς κανόνες και να επιτρέψει στις 
αναθέτουσες αρχές να κάνουν διαφανέστερη χρήση των προ-εμπορικών δημοσίων 
συμβάσεων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κατά 
διαφανή τρόπο ενσωμάτωση καθορισμένων και πραγματικών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων για το θεμιτό εμπόριο και την 
καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις χωρίς να υπονομεύεται η ενεργός συμμετοχή των 
ΜΜΕ στη διαδικασία εξεύρεσης νέων και καινοτόμων λύσεων και με τήρηση των 
κανόνων που ισχύουν στον τομέα του ανταγωνισμού·

9. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που είναι απαραίτητες 
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για τη δημιουργία μίας πλήρως λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως το 2015, 
δεδομένου ότι τούτο θα βελτιώσει σημαντικά τις βασικές συνθήκες για την καινοτομία· 
τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι φιλόδοξες, ιδιαίτερα σε τομείς-κλειδιά όπως 
τα δικαιώματα του δημιουργού, το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τον καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και την αξιοποίηση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα·

10. υποστηρίζει ένθερμα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Επιτροπής για την έρευνα και την 
καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις (SBIR) που αποσκοπεί στον εντοπισμό των 
προκλήσεων στον δημόσιο τομέα που αφορούν την τεχνολογία και στη χρηματοδότηση 
σχεδίων Ε&Α για την ανάπτυξη νέων λύσεων τόσο σε παλαιά όσο και σε νέα 
προβλήματα, και καλεί την Επιτροπή να δώσει στο θέμα αυτό ύψιστη προτεραιότητα·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την προώθηση μίας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, στο 
κέντρο της πολιτικής καινοτομίας, δεδομένου ότι τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες 
τιμές και καλύτερη ποιότητα για τους καταναλωτές, θα στηρίξει την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων, θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και θα 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της ΕΕ σε πρωτοπόρους αγορές·

12. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει τις βασικές συνθήκες προκειμένου να 
μπορούν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτομία, ειδικά όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας·

13. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναζωογονήσει την παραμελημένη 
πνευματική ιδιοκτησία· είναι πεπεισμένο ότι ένας τρόπος για την επίτευξη αυτού του 
στόχου είναι η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, το 
οποίο θα δημιουργήσει ομαδοποιήσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέσω ενός 
συστήματος αδειών, προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των καινοτόμων 
ΜΜΕ·

14. υπογραμμίζει τη σημασία ενός ομαλώς λειτουργούντος κοινοτικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας για τη δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας·

15. καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα εκπαίδευσής τους, ιδιαίτερα στον 
επιστημονικό τομέα· ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη διαβούλευση και τη στενότερη 
συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των πανεπιστημίων ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι ικανότητες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών 
αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις των διαφόρων τομέων της 
οικονομίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τους ερευνητές και, για το σκοπό αυτό, υποστηρίζει 
ότι πρέπει να καταστεί μόνιμο το ευρωπαϊκό σύστημα υποτροφιών "Marie Curie", 
δεδομένου ότι διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των 
ερευνητών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επαγγελματίες του ακαδημαϊκού χώρου 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ακόμη εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, επί παραδείγματι προβλήματα που αφορούν τη δυνατότητα μεταφοράς των 
συντάξεων· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος που ενθαρρύνει δυναμικά την 
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κινητικότητα των ερευνητών και των επιστημόνων μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
και ακαδημαϊκών κέντρων· υπογραμμίζει ότι τούτο θα τονώσει την ανταλλαγή γνώσεων 
και θα αποβεί κυρίως προς όφελος της καινοτομίας και της ανάπτυξης μίας ευρωπαϊκής 
οικονομίας της γνώσης·

17. είναι πεπεισμένο ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν ουσιαστικούς 
παράγοντες για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης και ότι η σημασία της μετατροπής 
των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων της Ένωσης σε νέα αγαθά και νέες 
υπηρεσίες δεν πρέπει να υποτιμάται· 

18. υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 3% του ΑΕγχΠ υπέρ της Ε&Α αποτελείται από μερίδιο 2% 
(ιδιωτικές δαπάνες) και μερίδιο 1% (δημόσιες δαπάνες)· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις στο πεδίο των ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα, που 
μπορούν να καλυφθούν μόνο με την αναπροσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που 
διέπει τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· υποστηρίζει, ιδιαίτερα, το έργο 
της Επιτροπής υπέρ της ανάπτυξης ενός νέου βασικού δείκτη βασιζόμενου στις 
πραγματικές επιδόσεις της καινοτομίας, καθώς ο δείκτης αυτός θα παρέχει περισσότερες 
πληροφορίες από τη μέτρηση των επιδόσεων με αριθμητικούς δείκτες·

19. επιμένει στη σημασία επίτευξης ενός εύρυθμου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας έως το 
2014, με τη δημιουργία μιας γενικής δομής διακυβέρνησης, την προοδευτική 
ευθυγράμμιση των εθνικών προγραμμάτων, τον εξορθολογισμό των διοικητικών κανόνων 
και την ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας των ερευνητών.
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