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ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο: Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: 
Προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας στην ΕΕ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο να προωθήσει το συντονισμό μεταξύ των 
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και των ταμείων συνοχής·

2. 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·

3. 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 μέσω μηχανισμών, 
όπως η «σιωπηρή συναίνεση» και η εξαίρεση κατά κατηγορία, προκειμένου να μην 
παρακωλύεται η καινοτομία από χρονοβόρες διαδικασίες·

4. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να διοχετεύει μέρος του προϋπολογισμού για την έρευνα σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέων και γυναικών επιχειρηματιών, επιβραβεύοντας τη 
δημιουργία δικτύων ή συνεργατικών σχηματισμών·

5. ζητεί να δοκιμαστούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης, όπως το κουπόνι για την καινοτομία 
στην ΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις να διοχετεύουν τους πόρους αυτούς 
απευθείας σε διαπιστευμένα ερευνητικά κέντρα·

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

7. υπογραμμίζει την ανάγκη 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·

8. 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.


