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Εισαγωγή

Η σημασία της καινοτομίας για την Ευρώπη είναι αυτονόητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρειάζεται την καινοτομία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο 
επίπεδο, την αξιοποίηση της γνωστικής της βάσης, τη βελτίωση της οικονομικής της θέσης 
και την αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων του 21ου αιώνα. 

Η πρωτοβουλία της Ένωσης καινοτομίας αποτελεί την πλέον σημαντική και έμπρακτη 
απόπειρα διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία. Η 
επιτυχής έκβαση αυτής της πολιτικής προϋποθέτει κατάλληλα συντονισμένη συνεργασία και 
μέγιστο βαθμό συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπέρτατης σημασίας είναι η καταβολή επίπονων προσπαθειών για την προώθηση της 
καινοτομίας μέσω της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, καθώς και μέσω μίας ισχυρής 
βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής με έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες 
ύλες.  

Δεδομένης της συμμετοχής όλων των εταίρων, και του ζήλου τους, εκτιμάται ότι θα υπάρξει 
άφθονο υλικό για προβληματισμό. Το παρόν έγγραφο εργασίας αποτελεί την αφετηρία για τη 
διαμόρφωση κοινής καινοτομίας.

Δύναμη στον πολίτη - καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Παρότι η Ένωση καινοτομίας αναζητά λύσεις στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις, το υπό 
εξέταση έγγραφο εξακολουθεί να είναι ασαφές ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα 
διασφαλισθεί η άμεση συμμετοχή των πολιτών στην καινοτομία. Τα αιτήματα των πολιτών 
θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προώθησης της καινοτομίας και θα πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ως «συνδημιουργοί». 

Ορθώς αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι διαπιστώνεται ολοένα διευρυνόμενο χάσμα δεξιοτήτων 
μεταξύ του κλάδου της εκπαίδευσης και του κλάδου της έρευνας και καινοτομίας. Ο 
δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να επενδύσουν στη γεφύρωση αυτών των 
χασμάτων, προάγοντας προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για τη 
δημιουργικότητα / εκπαίδευση για την καινοτομία», για μία κοινωνία καινοτομίας, με 
προσέγγιση από κάτω προς τα άνω. Η οικονομία της Ευρώπης θα πρέπει να αποτελεί μία 
κοινωνία βασιζόμενη στη γνώση. 

Κοινωνική καινοτομία 

Η Ένωση καινοτομίας πρέπει να βελτιώσει τις αποδόσεις της ευρωπαϊκής έρευνας, όχι μόνο 
όσον αφορά τα τεχνολογικά ή επιχειρηματικά οφέλη, αλλά και τα κοινωνικά οφέλη. Καθόσον 
η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κοινωνικές προκλήσεις, ορθώς η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει διαρθρώσει τον συλλογισμό της γύρω από αυτόν τον άξονα. Οι εν λόγω 
μείζονες προκλήσεις επιβάλλουν τόσο τεχνικές όσο και κοινωνικές καινοτομίες, οι οποίες 
πρέπει να θεωρούνται αδιαχώριστες και να αξιοποιούνται παράλληλα και ταυτόχρονα. Η 
κοινωνική καινοτομία θα πρέπει να επωφεληθεί από όλα τα μέσα ενίσχυσης που 



DT\839168EL.doc 3/5 PE452.785v01-00

EL

προορίζονται για την καινοτομία εν γένει. 

Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει έναν ευρωπαϊκό οδηγό κοινωνικής 
καινοτομίας έως το 2011 (δέσμευση αριθ. 7 της Ένωσης καινοτομίας) είναι απολύτως 
ευπρόσδεκτη. Μολαταύτα, δεν αρκεί η δρομολόγησης ενός μεμονωμένου πιλοτικού έργου. Η 
κοινωνική καινοτομία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται –εφόσον ενδείκνυται– στις 
συμπράξεις καινοτομίας, αρχής γενομένης από το πιλοτικό έργο για την υγιή γήρανση. 

Η εξειδικευμένη καινοτομία είναι πολύπλευρη, διότι υπάρχει, για παράδειγμα, η καινοτομία 
που ξεκινά από τον δημόσιο τομέα, αλλά και η κοινωνική καινοτομία που εντάσσεται σε 
κοινωνικές διαδικασίες και σε διαδικασίες διαχείρισης. Επιβάλλεται η εστίαση ιδιαίτερης 
προσοχής στη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα των διαδικασιών/διαχείρισης (π.χ. 
εξοικονόμηση ενέργειας ή εργασιακές διαδικασίες). 

Άρση του κατακερματισμού της πολιτικής και της χρηματοδότησης

Στην ανακοίνωση σχετικά με την Ένωση καινοτομίας αναγνωρίζεται ότι το καθεστώς των 
προγραμμάτων της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία έχει καταστεί στο σύνολό του 
υπερβολικά σύνθετο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την απλούστευσή 
του. Ένας τρόπος για την επίτευξη της τελευταίας – ιδίως για τις ΜΜΕ– συνίσταται 
ενδεχομένως στην καθιέρωση μίας «μονοαπευθυντικής θυρίδας». Με αυτόν τον τρόπο, θα 
δημιουργηθεί μία θυρίδα (υπηρεσιών), στην οποία οι ΜΜΕ, οι ερευνητές, τα πανεπιστήμια, 
τα ερευνητικά κέντρα, οι περιφέρειες, οι επιχειρήσεις, κλπ., θα μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις για ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας. Η 
«μονοαπευθυντική θυρίδα» θα μπορούσε εξίσου να παρέχει υπηρεσίες όπως η παρουσίαση 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων σε μελλοντικές ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται νέα προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, ούτως ώστε 
συμπεριλάβει δυναμικές, καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις και να συνδράμει στην ανάπτυξή 
τους. Απαιτούνται νέες συμπράξεις για τον επιμερισμό των κινδύνων, καθώς και για τη 
βελτίωση των δυνατοτήτων συνδυασμού των πόρων μεταξύ των διαθέσιμων μέσων, ακόμα 
και σε διεθνή βάση, εφόσον παραστεί ανάγκη. Επιπλέον, η προώθηση της κοινωνικής 
καινοτομίας χρήζει χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ.

Δημόσιες συμβάσεις

Όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την Ένωση καινοτομίας, οι δημόσιες 
συμβάσεις υπολογίζονται στο 17% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και μπορούν, συνεπώς, να 
αποτελέσουν καίριο εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την 
καινοτομία (δέσμευση αριθ. 19 της Ένωσης καινοτομίας). Παρά τα διάφορα κίνητρα, 
ελάχιστες είναι επί του παρόντος οι δημόσιες συμβάσεις –περιλαμβανομένων και των προ-
εμπορικών συμβάσεων– οι οποίες αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες καινοτομίας. Το ερώτημα 
που εγείρεται είναι το ακόλουθο: με ποιον τρόπο μπορούν να προαχθούν αυτές οι συμβάσεις; 
Επιβάλλοντας υποχρεώσεις στις κυβερνήσεις ή καθορίζοντας (δεσμευτικούς) στόχους; Τι 
μπορούμε να διδαχθούμε από παραδείγματα όπως αυτά των Κάτω Χωρών ή των Ηνωμένων 
Πολιτειών;

Διανοητική ιδιοκτησία - Δικαιοδοσία στον τομέα του κοινοτικού διπλώματος 



PE452.785v01-00 4/5 DT\839168EL.doc

EL

ευρεσιτεχνίας και του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Η καθιέρωση ισχυρού και ισόρροπου καθεστώτος ΔΔΙ αποτελεί μία από τις πλέον 
σημαντικές συνθήκες για την πλαισίωση της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η 
χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία. 

Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το κόστος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη 
είναι ενδεχομένως ακόμα και δέκα φορές υψηλότερο του κόστους του ίδιου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία. Η ενοποίηση των εθνικών συστημάτων διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη συζητείται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, χωρίς όμως 
να έχει σημειώσει ιδιαίτερη πρόοδο.

Η πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (δέσμευση 
αριθ. 14 της Ένωσης καινοτομίας) χαίρει ένθερμης υποστήριξης. Τα κράτη μέλη καλούνται 
να καταλήξουν σε συμφωνία το 2011 και να αποφύγουν πιθανές διαδικασίες ενισχυμένης 
συνεργασίας μεταξύ των πρόθυμων κρατών μελών. Το δικαίωμα της κατοχύρωσης 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι τόσο σημαντικό ώστε δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός 
του εντός της ενιαίας αγοράς καινοτομίας. 

Παράλληλα με τη θέσπιση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να εξεταστεί 
αμελλητί και το ζήτημα της δικαιοδοσίας για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Απαιτείται δράση κοινοτικής κλίμακας, καθώς και η καθιέρωση αγοράς για την εμπορία και 
από κοινού χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 
πρόσβασης σε αναξιοποίητα ΔΔΙ.

Δείκτες

Για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Ένωσης καινοτομίας και την παρακολούθηση της 
προόδου στους τομείς της Ε&Α και της καινοτομίας στα κράτη μέλη, κρίνεται σημαντική η 
χρήση ενδεδειγμένων δεικτών καινοτομίας. Η πρωτοβουλία «STAR METRICS», η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα μπορούσε να χρησιμεύσει 
ως παράδειγμα ή να αξιοποιηθεί ως οδηγός για τον ευκολότερο καθορισμό των πιθανών 
δεικτών που αποτυπώνουν καλύτερα τους ρυθμούς Ε&Α και καινοτομίας. Ο δείκτης πρέπει 
να εστιάζεται στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
συγκρισιμότητα των μεγεθών σε διεθνές επίπεδο. 

Ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ)

Στην Ένωση καινοτομίας καθιερώνονται οι ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ) 
(δεσμεύσεις αριθ. 20 και 21 της Ένωσης καινοτομίας). Οι ΕΣΚ εισάγουν μία νέα καινοτόμο 
έννοια, με στόχο τη δημιουργία συνεργίας μεταξύ των υφιστάμενων και των μελλοντικών 
πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στον τομέα της καινοτομίας, καθώς και τη 
μεγιστοποίηση και επίσπευση της παραγωγής αποτελεσμάτων και οφελών για την ευρωπαϊκή 
κοινωνία. 

Οι ΕΣΚ δεν πρέπει να αφορούν νέο πρόγραμμα, αλλά να χρησιμεύουν ως μέσο παροχής 
σταθερότητας, καθορίζοντας ελάχιστα κριτήρια για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η 
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προστιθέμενη αξία των ΕΣΚ έναντι των ΚΤΠ, του ΚΠ, των ΕΤΠ, του ΕΧΕ, του ΕΙΚΤ και της 
πρωτοβουλίας για πρωτοπόρους αγορές συνίσταται στο γεγονός ότι δε αποτελούν ακόμα ένα 
πρόγραμμα για την έρευνα ή την καινοτομία, αλλά ένα όργανο συντονισμού των υπαρχόντων 
προγραμμάτων, εξαλείφοντας, κατά τον τρόπο αυτόν, τον υφιστάμενο κατακερματισμό.  
Προκειμένου να στεφθούν με επιτυχία, οι ΕΣΚ θα πρέπει να θέσουν φιλόδοξους αλλά 
εφικτούς στόχους, οι οποίοι θα εμπνέουν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις. 
Παραδείγματα δημιουργικών και φιλόδοξων στόχων θα μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα:

 στέγαση με ουδέτερο ισοζύγιο CO2 έως το 2020·
 μείωση των εκπομπών CO2 από την κυκλοφορία οχημάτων κατά 50 % έως το 2016·
 πλήρης κατάργηση των χώρων υγειονομικής ταφής έως το 2020·
 μέσο προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ το 80ό έτος ηλικίας·
 ανάκτηση των σπάνιων γαιών κατά 95% έως το 2025.

Το πρώτο πιλοτικό έργο σύμπραξης για ενεργή και υγιή γήρανση, την οποία επικρότησε 
θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτει έναν τέτοιο σαφή στόχο: 

 αύξηση του μέσου όρου υγιούς ζωής κατά δύο έτη.

Προώθηση του ρόλου των ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εξέλιξη της καινοτομίας. 
Η Ένωση καινοτομίας αναγνωρίζει την ευρεία και καίρια συμβολή που καλούνται να 
πραγματοποιήσουν οι ΜΜΕ. Η προώθηση του ρόλου των ΜΜΕ προϋποθέτει την 
εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε κεφάλαια (δεσμεύσεις αριθ. 11 και 12 της Ένωσης 
καινοτομίας) και την μείωση του διοικητικού φόρτου.

Μεγαλύτερη εστίαση στις περιφέρειες

Οι περιφέρειες είναι καίριας σημασίας για την τόνωση των τοπικών οικονομικών 
δραστηριοτήτων, διότι παρέχουν τις υποδομές για την έρευνα, την ενέργεια και την 
κινητικότητα. Δεδομένου δε ότι χρήζουν μέγιστης προσήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να 
διαδραματίζουν δυναμικό και ζωτικό ρόλο στις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας.


