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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. ζητεί το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο να είναι συνεπές προς τη βιομηχανική πολιτική και 
να προωθήσει το συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και των 
ταμείων συνοχής όχι όμως εις βάρος των πόρων που διατίθενται στα ταμεία·

2. είναι της γνώμης ότι στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υστερεί σε σχέση με άλλες μεγαλύτερες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, καθώς 
και σε σχέση με τεράστιες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα· κατά συνέπεια, 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει ένα Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο το οποίο θα πρέπει 
να διασφαλίσει ότι οι πόροι της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία χρησιμοποιούνται 
με αποτελεσματικό τρόπο· θεωρεί ότι απαιτείται μια περισσότερο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας και για την επίτευξη του στόχου επένδυσης του 3% του ΑΕγχΠ στην έρευνα 
και ανάπτυξη·

3. ζητεί να προχωρήσει το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο σε διοικητική απλοποίηση μέσω της 
δημιουργίας μιας πιο τυποποιημένης δέσμης κανόνων που θα καλύπτει όλους τους 
συμμετέχοντες στα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ· συμφωνεί με την 
Επιτροπή ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη μεταφορά 
των επιτευγμάτων της έρευνας στην αγορά και για την εγκυρότητα των τεχνολογιών και 
ότι μπορούν να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο μόνον εάν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη 
των τεχνολογιών και με τους ολοένα ταχύτερους κύκλους ανάπτυξης προϊόντων·

4. υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να παίξει η τυποποίηση στην προώθηση της έρευνας 
και της καινοτομίας συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και παρέχοντας μεγαλύτερη 
ασφάλεια στους καταναλωτές· ζητά επομένως η "σημασία για την τυποποίηση" να 
αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων·

5. πιστεύει ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι απαραίτητα στοιχεία για την 
οικονομική ανάκαμψη και ότι η σημασία της μετατροπής των επιστημονικών και 
τεχνολογικών επιτευγμάτων της Ένωσης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες δεν είναι 
δυνατόν να υποτιμηθεί· αναμένει να διατεθούν επαρκείς πόροι και νέες επενδύσεις 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά γνώσης προσελκύοντας 
περισσότερο φιλικές προς την καινοτομία επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και αντιμετωπίζοντας 
σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις·

6. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία δικτύων αριστείας και η ενσωμάτωση 
των πολιτικών της ΕΕ και των επιμέρους στρατηγικών των κρατών μελών, ενισχύοντας το 
ρόλο της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης· είναι της γνώμης ότι η συγκέντρωση 
των οικονομικών πόρων των κρατών μελών που διατίθενται στην έρευνα και την 
καινοτομία θα απέφερε επιπλέον προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα αποτελέσματα, 
καθώς θα δημιουργούντο νέες ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση μεγάλων στρατηγικών 
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έργων·

7. συστήνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας να ενσωματωθεί πλήρως στο Κοινό 
Στρατηγικό Πλαίσιο, με στόχο την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για 
τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνίζεται με 
παγκόσμιους ακαδημαϊκούς παράγοντες στην καλλιέργεια και την προώθηση των 
δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα το ζήτημα 
της «διαρροής εγκεφάλων», προσελκύοντας διεθνή ταλέντα και επενδύοντας στην 
οικονομία ανάπτυξης της γνώσης·

8. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της δημιουργίας συμπράξεων δημοσίου-
ιδιωτικού τομέα· ζητεί την απλοποίηση των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (ΚΤΠ) 
προκειμένου να αποτρέπεται η διοχέτευση πλήθους κονδυλίων σε λίγα μόνο 
προγράμματα, καθώς και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με απόλυτη διαφάνεια 
και αποτελεσματικούς αλλά όχι γραφειοκρατικούς μηχανισμούς ελέγχου προκειμένου να 
μην παρακωλύεται η καινοτομία από χρονοβόρες διαδικασίες·

9. ζητεί να απελευθερωθεί η αγοραστική δύναμη του δημοσίου τομέα προκειμένου να 
τονωθεί η καινοτομία μέσω δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προεμπορικών 
συμβάσεων, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές να μοιράζονται τους 
κινδύνους και τα οφέλη με τους προμηθευτές, χωρίς να προβλέπεται κρατική ενίσχυση· 
τονίζει πως χρειάζεται οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί η εκ μέρους των αναθετουσών 
αρχών τήρηση της εμπιστευτικότητας των καινοτόμων λύσεων –κυρίως όσον αφορά την 
τεχνογνωσία– οι οποίες παρουσιάζονται από τις υποβάλλουσες εταιρείες· προτείνει να 
απλοποιηθούν και να καταστούν πιο ευέλικτοι οι σχετικοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων 
και δημοσίων συμβάσεων·  ζητεί μια πολιτική ισχυρής δέσμευσης που να παρέχει, με την 
κατάλληλη στήριξη και κατάρτιση, νομική ασφάλεια στις δημόσιες αρχές και τους 
προμηθευτές που επιλέγουν καινοτόμες λύσεις·

10. παροτρύνει την Επιτροπή να διενεργήσει δημοσιονομικό έλεγχο των προτεραιοτήτων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και να δώσει 
προτεραιότητα σε ευρωπαϊκά έργα προστιθέμενης αξίας ικανά να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητα και την ολοκλήρωση της ΕΕ στους τομείς της έρευνας, της γνώσης 
και της καινοτομίας·

11. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει τους όρους πλαίσιο για την 
καινοτομία των επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά των δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, τη θέσπιση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία τυποποίησης· υπογραμμίζει πως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
χρειάζεται να διασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ της εκμετάλλευσης και της μεταφοράς 
της τεχνολογίας, αφενός, και της πρόσβασης και της ταχείας διάδοσης των επιστημονικών 
επιτευγμάτων, αφετέρου· πιστεύει ότι η στήριξη της κατοχύρωσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας πρέπει να χορηγείται σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα με 
τη θέσπιση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας·

12. είναι πεπεισμένο ότι οι κρατικές δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία πρέπει να 
αξιολογούνται ποιοτικά στο πλαίσιο του υπολογισμού των δημοσίων δαπανών κατά την 
αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων·
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13. Είναι της άποψης λοιπόν ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίσουν 
τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας στην 
Ευρώπη·  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τη διευκόλυνση 
της συμμετοχής τους σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ με την κατάλληλη 
ενημέρωση· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει καλύτερη πρόσβαση στα οικονομικά 
και να διοχετεύει μέρος του προϋπολογισμού για την έρευνα σε μικρούς παράγοντες, 
μικρά ερευνητικά κέντρα, μικρές και πολύ μικρές εταιρείες ερευνών και σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις νέων και γυναικών επιχειρηματιών, επιβραβεύοντας τη δημιουργία δικτύων 
ή συνεργατικών σχηματισμών·

14. Ζητεί να δοκιμαστούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης όπως τα ομόλογα 
έργου και το κουπόνι για την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα οποία θα μπορούν 
οι επιχειρήσεις να ξοδεύουν απευθείας τους πόρους αυτούς σε διαπιστευμένα ερευνητικά 
κέντρα· τα κουπόνια αυτά δεν πρέπει να υπόκεινται σε εκθέσεις δαπανών καθώς η χρήση 
τους θα πιστοποιείται από τα κέντρα όπου θα εξαργυρώνονται τα κουπόνια· η 
πιστοποίηση των κέντρων θα μπορούσε να πραγματοποιείται σε εθνική και περιφερειακή 
βάση και να επικυρώνεται από έναν ευρωπαϊκό φορέα, όπως για παράδειγμα το Κοινό 
Κέντρο Ερευνών·

15. προτείνει να επιβραβεύεται η συμμετοχή στα έργα εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου 
και νομικών προσώπων εκτός ΕΕ·

16. υπογραμμίζει την ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να διασφαλιστεί ότι το 
πρόγραμμα διαθέτει μηχανισμούς ευελιξίας προκειμένου να συμβαδίζει με τις αλλαγές σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να επιτρέπει την επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής·

17. θεωρεί αποφασιστικής σημασίας, για την επιτυχία της σύνδεσης της έρευνας με τις 
ανάγκες της κοινωνίας, τις συνέργειες μεταξύ εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων, 
πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει πως χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο 
θα ενθαρρύνει ενεργά την κινητικότητα των ερευνητών και των επιστημόνων μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών κέντρων· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
ενίσχυε το μοίρασμα της γνώσης και θα ήταν εξαιρετικά ωφέλιμο για την καινοτομία και 
την ανάδυση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση·

18. ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινού Κέντρου Έρευνας (ΚΚΕρ) ως εσωτερικού 
παρόχου επιστημονικών και οικονομικών αναλύσεων για την πολιτική ανάπτυξης 
σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, και θεωρεί ότι η συμβολή του ΚΚΕρ στην 
καινοτομία στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου θα έπρεπε να περιλαμβάνει την 
ενισχυμένη συνεργασία με τις βιομηχανίες 

19. είναι της άποψης, δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως και  η 
παγκόσμια οικονομία γίνεται όλο και περισσότερο οικονομία έντασης γνώσης, ότι τα 
διάφορα μέσα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία πρέπει συνεχώς να 
προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη 
την άποψη του καταναλωτή·

20. προτείνει η Επιτροπή να βρει συγκεκριμένα σημεία αναφοράς για τη μέτρηση της 



PE467.030v01-00 6/7 AD\873237EL.doc

EL

επίδοσης και της προόδου στον τομέα της καινοτομίας για όλα τα διαφορετικά μέσα 
έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ· πιστεύει ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η διάδοση 
πληροφοριών και των επιτευγμάτων που προκύπτουν από τα διάφορα χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα προκειμένου να είναι περισσότερο κατανοητή η διαδικασία της καινοτομίας 
και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και της επιστημονικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης·

21. ζητεί την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων και των διαδικασιών στο 
τοπίο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά μέσα·

22. υπενθυμίζει ότι το 3% του στόχου έρευνας και ανάπτυξης του ΑΕγχΠ αποτελείται από 
ένα μερίδιο 2% (ιδιωτικές) και 1% (δημόσιες δαπάνες)· σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ιδιαίτερες ελλείψεις στον τομέα των ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα, οι 
οποίες μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με τη προσαρμογή του ρυθμιστικού περιβάλλοντος 
για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων· υποστηρίζει 
ιδιαίτερα το έργο της Επιτροπής να αναπτύξει ένα νέο βασικό δείκτη βασιζόμενου στη 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών της καινοτομίας, καθώς αυτός θα παρείχε περισσότερες 
πληροφορίες από ό, τι η μέτρηση των επιδόσεων με αριθμητικούς στόχους·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας για τις μικρές 
επιχειρήσεις της ΕΕ (SBIR) σκοπός τους οποίου είναι να εντοπίζει τις προκλήσεις του 
δημοσίου τομέα σχετικά με την τεχνολογία και να χρηματοδοτεί προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης με στόχο την εξεύρεση νέων λύσεων τόσο για παλαιότερα όσο και για 
ανακύπτοντα προβλήματα·
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