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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επανεξέταση της κοινοτικής πολιτικής για την καινοτομία σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο
(2009/2227(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Επανεξέταση της κοινοτικής πολιτικής 
για την καινοτομία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο " (COM(2009)0442),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προετοιμάζοντας το μέλλον μας: 
ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής" 
(COM(2009)0512/3),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου: Προς μια 
ανταγωνιστική, καινοτόμα και οικολογικά αποδοτική Ευρώπη - μια συμβολή από το 
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στη Στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά 
με την ενδιάμεση εξέταση της βιομηχανικής πολιτικής: συνεισφορά στη στρατηγική της 
ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση1,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2008: Προώθηση της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Μαΐου 2007, με 
θέμα: "Κάνοντας τη γνώση πράξη: Στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την 
Ευρώπη"3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006,
σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: Περισσότερη 
έρευνα και καινοτομία - επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Κοινή 
προσέγγιση 4,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ.1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013)5,

                                               
1 Κείμενα που εκρίθηκαν, P6_TA(2008)0226.
2 ΕΕ L 97, 9.4.2008, σελ. 1.
3 ΕΕ C 102E, 24.4.2008, σελ. 455.
4 ΕΕ 303E, 13.12.2006, σελ. 640.
5 ΕΕ. L 412, 30.12.2006, σελ. 1.
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– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας (COM(2000)0412,

– έχοντας υπόψη το κοινοτικό πλαίσιο για κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, ανάπτυξη 
και καινοτομία και την ανακοίνωση της Επιτροπής "Για μια αποτελεσματικότερη 
χρησιμοποίηση των φορολογικών κινήτρων υπέρ της έρευνας και ανάπτυξης" 
(COM(2006)0728),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής "Αξιολόγηση των κοινοτικών
πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας την περίοδο 2005-2009" (SEC(2009)1194),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής "Μια στρατηγική για την Ε&Α και 
την καινοτομία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη: Ανεβάζοντας τον πήχυ" (SEC(2009)0289),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής (A7-0000/2010),

Α.  εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της "Επανεξέταση της 
κοινοτικής πολιτικής για την καινοτομία σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο" παρουσίασε μια 
αναθεωρημένη στρατηγική στον τομέα της καινοτομίας υπό μορφή σχεδίου δράσης,

Β. εκτιμώντας ότι αυτή η μελλοντική στρατηγική καινοτομίας πρέπει να συνδέεται στενά με 
την στρατηγική της ΕΕ - 2020,

Γ. εκτιμώντας ότι η ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την πρόσβαση σε επαρκείς οικονομικούς πόρους και ότι ο πιστωτικός βρόγχος που 
έχει προκληθεί από την τρέχουσα οικονομική κρίση απειλεί να περιορίσει δραστικά την 
ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν,

Δ. εκτιμώντας ότι η καινοτομία αποτελεί το κεντρικό στοιχείο για την ικανοποίηση των 
σημερινών κοινωνικών απαιτήσεων και την υλοποίηση των στρατηγικών πολιτικών 
στόχων της ΕΕ, όπως η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση, η δημογραφική αλλαγή και η 
αλλαγή του κλίματος,

Ε. εκτιμώντας ότι η προώθηση και η ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών όχι μόνο είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, αλλά μπορούν να 
αποφέρουν τεράστια οφέλη στην ΕΕ στους τομείς της δημιουργίας μελλοντικών θέσεων
εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι σε περιόδους αυξανόμενης σπανιότητας πόρων, η ενίσχυση βιώσιμων και 
ενεργειακώς αποδοτικών τεχνολογιών ενισχύει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

                                               
1 ΕΕ. L 310, 9.11.2006, σελ. 15.
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της ΕΕ,

Ζ. εκτιμώντας ότι το θέμα της δημογραφικής αλλαγής αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις του μέλλοντος, η οποία απαιτεί και νέες τεχνολογικές λύσεις,

Η. εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να ενισχύσει τα ισχυρά 
σημεία της στους βιομηχανικούς κλάδους, στους οποίους διατηρεί ακόμα μια καλή 
ανταγωνιστική θέση, 

Μια ευρεία προσέγγιση όσον αφορά την καινοτομία

1. επισημαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μελλοντική πολιτική της ΕΕ στον τομέα της 
καινοτομίας πρέπει να έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και πρέπει κατ' αρχήν να περιλαμβάνει 
όλες τις μορφές της καινοτομίας, όχι μόνο τις τεχνολογικές καινοτομίες (καινοτομίες σε 
προϊόντα και διαδικασίες), αλλά και διοικητικές, οργανωτικές, καθώς και κοινωνικές και 
επιχειρηματικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων νέων καινοτόμων προτύπων 
επιχειρηματικών συναλλαγών καθώς και καινοτομιών στον τομέα παροχής υπηρεσιών·

2. στηρίζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι κρίσιμες τεχνολογίες αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

3. επισημαίνει ότι η επιλογή συγκεκριμένων τομέων για την εφαρμογή μέτρων που θα 
προαγάγουν την καινοτομία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με παράγοντες 
του χώρου της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ότι πρέπει να ληφθούν 
υπόψη περιφερειακοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής·

4. επιδοκιμάζει αυτά τα μέτρα προαγωγής της καινοτομίας λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
ανάγκη διαμόρφωσης μιας διακλαδικής, κοινοτικής βιομηχανικής στρατηγικής και καλεί 
μετ' επιτάσεως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω αυτήν την
προσέγγιση·

5. υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί 
καινοτομίας (clusters) για τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας·

6. τονίζει ότι οι υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω, μέσω συντονισμένων ενεργειών της ΕΕ, των κρατών μελών και 
των περιφερειών, ώστε να διατηρήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο 
που διαδραματίζουν σε παγκόσμιο - πολλές φορές - επίπεδο·

7. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η βάση κάθε πολιτικής δράσης στον τομέα των 
συνεργατικών σχηματισμών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·

8. καλεί τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς να βελτιώσουν τις συνθήκες-
πλαίσιο για τη διασυνοριακή συνεργασία των συνεργατικών σχηματισμών·

9. τονίζει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο ως εταίροι σε αλυσίδες παραγωγής 
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αξίας (value chains) καθώς και ως αυτοτελείς πάροχοι καινοτόμων προϊόντων·

Αύξηση και συγκέντρωση των πόρων της ΕΕ για την καινοτομία

10. εκτιμά ότι η χορήγηση επαρκών οικονομικών πόρων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για 
την ανάπτυξη της καινοτομίας και ότι, ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τον 
τομέα της καινοτομίας πρέπει να αυξηθεί σημαντικά·

11. τονίζει ότι, παράλληλα με την αύξηση των πιστώσεων, αποφασιστική σημασία έχει η 
επίτευξη κρίσιμης μάζας· υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι οι πιστώσεις πρέπει να 
κατευθύνονται στους τομείς εκείνους όπου το αποτέλεσμα μόχλευσης είναι μεγαλύτερο, 
ώστε να δημιουργηθεί "προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη"·

Βελτίωση της διάθρωσης της διαχείρισης των προγραμμάτων

12. εκτιμά ότι, για λόγους ευχρηστίας και διαφάνειας, πρέπει να αποφευχθούν οι επικαλύψεις 
των προγραμμάτων ενίσχυσης οι οποίες οφείλονται στον ελλιπή συντονισμό των 
διαφόρων επιπέδων δράσης·

13. καλεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει στενότερη και 
καλύτερη συνεργασία των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεών της·

14. διαπιστώνει ότι οι κοινές προσπάθειες των φορέων της ΕΕ πρέπει να έχουν ως στόχο την 
κάλυψη των κενών που υφίστανται μεταξύ έρευνας και καινοτομίας καθώς και μεταξύ 
του εμπορεύσιμου των προϊόντων και της διάθεσής τους στην αγορά·

Ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης

15. υπογραμμίζει ότι, παράλληλα με τη δημόσια χρηματοδότηση, πρέπει να ενθαρρυνθεί 
περισσότερο η ιδιωτική χρηματοδότηση·

16. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει, μαζί με το σχέδιο δράσης για την 
καινοτομία, συγκεκριμένα μέσα για τη βελτίωση της πρόσβασης καινοτόμων 
επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την 
καλύτερη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου καθώς και την ανάγκη 
διεύρυνσης των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων καταμερισμού του κινδύνου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

18. καλεί τους αρμόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς να αναπτύξουν δοκιμασμένα και 
επιτυχημένα  μέσα χρηματοδότησης των ΜΜΕ, όπως μικροπιστώσεις, δάνεια και 
εγγυήσεις, καθώς και να δημιουργήσουν φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις·

Ενίσχυση των συνθηκών-πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ
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19. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει, σύμφωνα με τις αρχές της εσωτερικής 
αγοράς, τις υφιστάμενες κοινοτικές ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις κατά τρόπον 
ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε άμεσα απαιτούμενες νέες 
τεχνολογίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της 
ΕΕ·

20. επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι το κοινοτικό πλαίσιο για κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας θα αποτελέσει 
αντικείμενο επανεξέτασης κατά το έτος 2010·

21. εκτιμά ότι η βελτιωμένη στήριξη της καινοτομίας πρέπει να συνοδεύεται από τη μείωση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες·

22. καλεί τους φορείς της ΕΕ να βελτιώσουν, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ΜΜΕ, τις συνθήκες-
πλαίσιο στον τομέα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας (κυρίως όσον αφορά το 
σχετικό λειτουργικό κόστος), δεδομένου ότι πρόκειται για κεντρικό στοιχείο του τομέα 
της καινοτομίας·

23. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
για την ευρωπαϊκή οικονομία·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί όσο το δυνατό πιο ελκυστικό το περιβάλλον στην 
ΕΕ για τους ερευνητές και το ειδικευμένο προσωπικό, κυρίως όσον αφορά την 
κινητικότητά τους·

25. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανακοίνωση "Επανεξέταση της κοινοτικής πολιτικής για την καινοτομία σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο" της 2ας Σεπτεμβρίου 2009 καταγράφει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί από το 2005 στην πολιτική της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας και προσδιορίζει 
τομείς δράσης για το μέλλον, οι οποίοι πρέπει να συμπεριληφθούν και να 
συγκεκριμενοποιηθούν στο προγραμματιζόμενο σχέδιο δράσης για την καινοτομία.

Ο εισηγητής αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτήν την πρόταση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την καινοτομία και ελπίζει ότι θα είναι φιλόδοξο, προσανατολισμένο προς τις 
επιχειρήσεις και προοδευτικό. Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί να συμβάλει στη διαδικασία 
διαμόρφωσης γνώμης και να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασικά σημεία που πρέπει 
να περιληφθούν σε αυτό το σχέδιο δράσης.

Η έκθεση συντάσσεται σε μια εποχή στην οποία η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει μια νέα 
στρατηγική, για να προωθήσει την μετατροπή της Ευρώπης σε ένα παγκοσμίως 
ανταγωνιστικό, βασιζόμενο στη γνώση, καινοτόμο, κοινωνικό και βιώσιμο τόπο οικονομικής 
δραστηριότητας.

Τόσο η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ - 2020 όσο και το σχέδιο δράσης για την καινοτομία 
πρέπει να δώσουν στην ΕΕ τα μέσα, για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις 
που θα εμφανιστούν στο μέλλον.

Η μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να οδηγήσει σε 
μια κατάσταση κατά την οποία θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και θα ανακύψουν νέες ευκαιρίες για τις οικονομίες μας από τις οικονομικές 
και οικολογικές προκλήσεις.

Μια ευρεία προσέγγιση της καινοτομίας

Το σχέδιο δράσης για την καινοτομία πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές της καινοτομίας 
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να περιλαμβάνει και μη τεχνολογικές καινοτομίες.

Για να αποτραπεί η δημιουργία νέων κοινωνικών ανισοτήτων, οι καινοτομίες πρέπει στο 
μέλλον να μετρούνται όχι μόνο με βάση το οικολογικό και οικονομικό όφελός τους αλλά και 
με βάση την κοινωνική προστιθέμενη αξία τους. Τούτο σημαίνει ότι βασικό στοιχείο της 
μελλοντικής πολιτικής στον τομέα της καινοτομίας δεν πρέπει να είναι μόνο η τεχνολογική, 
αλλά κυρίως η κοινωνική προστιθέμενη αξία της καινοτομίας στο σύνολό της.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τις απόψεις που διατυπώνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για 
τις κρίσιμες τεχνολογίες, ότι δηλαδή αυτές έχουν αποφασιστική σημασία για την επίτευξη 
των ανωτέρω στόχων.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων είχε ως 
αποτέλεσμα την αυξανόμενη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες, όχι μόνο
ορισμένων εγκαταστάσεων παραγωγής, αλλά και των μονάδων έρευνας και ανάπτυξης που 
συνδέονται με αυτές. Η εξέλιξη αυτή συνιστά απειλή για τον πυρήνα του ευρωπαϊκού 
βιομηχανικού χώρου. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί, πριν καταστεί αμετάκλητη,



PR\804812EL.doc 9/11 PE438.406v01-00

EL

με συνεπή ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας.

Παράλληλα με τον πολιτικό στόχο της ανταγωνιστικότητας, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει 
και άλλες μεγάλες σημερινές κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή ή η 
δημογραφική αλλαγή.

Κρίσιμες τεχνολογίες, όπως η μικροηλεκτρονική, η νανοηλεκτρονική, η φωτονική, η 
βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία καθώς και νέες ουσίες παρέχουν στο πλαίσιο αυτό ένα 
μεγάλο δυναμικό για καινοτομία τόσο στον τομέα των διαδικασιών όσο και στον τομέα των 
προϊόντων. Λόγω της έντονης ανάπτυξής τους οι κρίσιμες τεχνολογίες έχουν μεγάλη επιρροή 
στην ανταγωνιστικότητα. Κυρίως τομείς όπως οι ΤΠΕ, η χημεία, ο ενεργειακός εφοδιασμός 
(π.χ. δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS), ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες), η 
αυτοκινητοβιομηχανία (ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου), η ιατρική 
τεχνολογία, η βιομηχανία ημιαγωγών καθώς και η εναέρια και διαστημική ναυσιπλοΐα 
προσφέρουν ευκαιρίες για σημαντικές αυξήσεις τόσο της ποιότητας όσο και της 
παραγωγικότητας. Ο κατάλογος αυτός δεν μπορεί βέβαια να είναι εξαντλητικός εάν λάβουμε 
υπόψη το περίπλοκο των οικονομικών δεδομένων και τις μελλοντικές εξελίξεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν εν προκειμένω σημαντικούς εταίρους στις αλυσίδες
παραγωγής αξίας, καθώς και ως αυτοτελείς πάροχοι καινοτόμων προϊόντων, όπως 
παραδείγματος χάρη στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας καθώς και στον τομέα των 
ανανεώσιμων ενεργειών. Οι ΜΜΕ, λόγω της εγγύτητάς τους προς την αγορά και της 
ευελιξίας τους, προσφέρουν ιδιαιτέρως πολλά καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες 
και αποτελούν κινητήρια δύναμη της τεχνικής προόδου.

Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να παραμεληθούν οι ΜΜΕ και πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο 
ρυθμιστικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Κατά την άποψη του εισηγητή, και η σημασία των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας 
είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά. Συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) 
παγκοσμίου κύρους, ορισμένοι από τους οποίους υπάρχουν ήδη στην ΕΕ, πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα δράσης ούτως ώστε να 
μπορέσουν να διατηρήσουν και, ει δυνατόν, να αναπτύξουν περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο 
τους. Σε στενή εταιρική σχέση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων καθώς και 
πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να 
συμβάλουν στη δημιουργία νέων τομέων μεγάλης κοινωνικοοικονομικής και βιομηχανικής
σημασίας, που θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ελκυστικότερες. Για το λόγο 
αυτό ο εισηγητής θεωρεί ότι η ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας 
πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων συνεργατικών 
σχηματισμών. Ειδικότερα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες-πλαίσιο για τη διασυνοριακή 
συνεργασία συνεργατικών σχηματισμών, επί παραδείγματι με τη διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών.

Αύξηση και συγκέντρωση των πόρων της ΕΕ για την καινοτομία 

Σύμφωνα με την Επιτροπή της ΕΕ, λιγότερο από το 1% του προϋπολογισμού της ΕΕ 
χρησιμοποιείται σήμερα άμεσα για μέτρα που συνδέονται με την καινοτομία. Λαμβανομένων 
υπόψη των κοινωνικών προκλήσεων που θα ανακύψουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν στο 
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μέλλον, το ποσοστό αυτό είναι ανεπαρκές. Για το λόγο αυτό ο εισηγητής ζητεί να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ που προβλέπεται για την καινοτομία.

Τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη στις εργασίες προγραμματισμού στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών προοπτικών 2014 - 2020, που θα αρχίσουν στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, και ιδιαίτερα με το δεδομένο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης αλλά και του 
πιστωτικού βρόγχου, η διάθεση περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων τόσο σε κοινοτικό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο καθώς και η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των αποδεκτών έχουν αποφασιστική σημασία για την ικανότητα καινοτομίας των 
επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να παρέχεται με καλύτερο τρόπο για την 
επίτευξη των στόχων. Ο κατακερματισμός των πόρων σε πολυπληθή αριθμό στόχων και ο
μεγάλος αριθμός ειδικών πρωτοβουλιών της ΕΕ δεν έχουν αποδειχθεί επιτυχείς πρακτικές. 
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ευρεθούν και να ενισχυθούν συνέργειες μεταξύ των μέσων 
ενίσχυσης της καινοτομίας. Οι πιστώσεις πρέπει να κατευθυνθούν προς εκείνους τους τομείς 
όπου το αποτέλεσμα μόχλευσης είναι μεγαλύτερο. Αποφασιστικό κριτήριο εν προκειμένω 
πρέπει να είναι η προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη.

Βελτίωση της διάθρωσης της διαχείρισης των προγραμμάτων

Ο εισηγητής εκτιμά ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί η πολιτική στον τομέα της 
καινοτομίας αποτελεσματικότερη είναι ο μεγαλύτερος συντονισμός, η αποτελεσματικότερη 
διασύνδεση και η αυστηρή διαχείριση των διαφόρων μέσων στήριξης.

Από την άποψη του χρήστη, ο μεγάλος αριθμός των αρμοδίων φορέων σε κοινοτικό επίπεδο 
είναι επίσης αντιπαραγωγικός. Οι χρήστες χρειάζεται να έχουν σαφή πληροφόρηση σχετικά 
με το ποια μέσα στήριξης είναι διαθέσιμα, σε ποιο επίπεδο και για ποια μέτρα.

Αλλά και σε επίπεδο ΕΕ απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός των φορέων. Η πολιτική 
καινοτομίας πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου,
απαιτείται οριζόντιος συντονισμός εντός της Επιτροπής, για να εξασφαλιστεί στενή 
συνεργασία της ΓΔ Έρευνα και της ΓΔ Επιχειρήσεις. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το 
πρίσμα της κατανομής των χαρτοφυλακίων εντός της Επιτροπής της ΕΕ καθώς και της 
επικείμενης αναθεώρησης των προγραμμάτων πλαισίων.

Ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης

Παράλληλα με τη δημόσια στήριξη, πρέπει να ενθαρρυνθούν και να προωθηθούν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας. Ιδιαίτερα τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
διαδραματίζουν κυρίως στο αρχικό στάδιο και στο στάδιο επέκτασης έναν ιδιαίτερο ρόλο για 
την επιτυχία των επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας - και τούτο ισχύει όχι μόνο για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια, εάν είναι σωστά 
διαρθρωμένη, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για καινοτομία, συμπληρωματικά με τη 
χορήγηση επιδοτήσεων, για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ενίσχυση των συνθηκών-πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ
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Μολονότι η θέσπιση ενός γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία έχει ήδη εισαγάγει 
διευκολύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, παρ'όλα αυτά η επικείμενη επανεξέταση του 
πλαισίου των ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για να αξιοποιηθεί πλήρως 
το δυναμικό καινοτομίας αυτού του μέσου, μεταξύ άλλων και για τις καινοτομίες που δεν 
αφορούν τεχνολογίες.

Πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν το σημερινό σύστημα ενισχύσεων δεν εμποδίζει τη νέα 
προσέγγιση στήριξης κρίσιμων τεχνολογιών. Ο κίνδυνος της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων 
λόγω μη ευνοϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. 

Ο εισηγητής εκτιμά επίσης ότι η βελτιωμένη ενίσχυση της καινοτομίας για τις ΜΜΕ πρέπει 
να συνοδεύεται από τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Πέραν των γλωσσικών 
προβλημάτων, τα μεγαλύτερα προβλήματα οφείλονται συχνά στο μεγάλο αριθμό υπαλλήλων 
που εργάζονται για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στο υψηλό ποσοστό λαθών καθώς και 
στον υψηλό οικονομικό κίνδυνο που προκύπτει από τα ανωτέρω. Τέλος, η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων πρέπει να απλουστευθεί και πρέπει να μειωθούν οι υποχρεώσεις για 
υποβολή εκθέσεων.

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα 
καινοτομίας, αλλά οι βασικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις, κυρίως 
όσον αφορά τις δαπάνες που προκύπτουν, δεν είναι ακόμα ικανοποιητικές. Το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να 
εγκριθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Στο πλαίσιο αυτό όμως πρέπει να επισημανθεί ότι 
χρειάζεται να αναζητηθούν και άλλα μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν βραχυπρόθεσμα.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της ικανότητας καινοτομίας στην 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, οι επενδύσεις σε εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου 
προσωπικού έχουν αποφασιστική σημασία και δεν πρέπει να μειωθούν. Η ΕΕ πρέπει να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να καταστήσει το περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό 
για τους ερευνητές και το ειδικευμένο προσωπικό, ιδιαίτερα όσον αφορά την κινητικότητά 
τους, ούτως ώστε να μπορέσει να διατηρήσει ισχυρή θέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Το επιστημονικό τρίγωνο - έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση - πρέπει να εξετάζεται ως 
σύνολο και να μην διαχωρίζεται διότι αλλιώς βλάπτεται η βιωσιμότητα της καινοτομίας και,
κατά συνέπεια, η βιωσιμότητα της παραγωγής.


