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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο 
μετά την κρίση
(2010/2245(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο
«Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση 
Καινοτομίας» (COM(2010)0546),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας»1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 26ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”» (COM(2011)0021),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής xxx 2011 με τίτλο «Οδικός χάρτης για 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050»
(COM(2011)xxx),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της xx Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κοινοτική πολιτική 
για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την ΕΕ 20204,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της 
εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου
2011 σχετικά με την καινοτομία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3049ης συνόδου του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας

                                               
1 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0398.
2 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2011).....
3 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0209.
4 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0223.
5 Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0401.
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για την Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3035ης συνόδου του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας στις 12 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την «αύξηση της 
ελκυστικότητας των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ: η πρόκληση της 
απλοποίησης»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 28ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης: Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η 
περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 
2020» (COM(2010)0553),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 30ής Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο
«Προετοιμάζοντας το μέλλον μας: Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τις βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής» (COM(2009)0512),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής τής 13ης Μαρτίου 2009 με τίτλο «Μια 
στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτομία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη: ανεβάζοντας τον 
πήχη» (COM(2009)0116),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της xxx,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της xxx,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης 
και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτάχυνση της καινοτομίας είναι απαραίτητη όχι μόνο για την 
επίτευξη ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου και τη διασφάλιση της απασχόλησης στο 
μέλλον, αλλά και για την εξεύρεση λύσεων στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία, όπως:

 οι τρέχουσες δημογραφικές μεταβολές: μια γηράσκουσα κοινωνία, αστικοποίηση και 
μετανάστευση·

 η μετάβαση σε μια αειφόρο διαχείριση των πόρων: αλλαγή του κλίματος, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λειψυδρία, πλημμύρες και προσπάθειες εξασφάλισης 
και υποκατάστασης κρίσιμων πρώτων υλών·

 μια σταθερή και ισότιμη οικονομική βάση: οικονομική ανάκαμψη, αξιοποίηση της 
κοινωνίας της γνώσης, και προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ,
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθοριστικοί παράγοντες για την προώθηση της καινοτομίας 
είναι:

 να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργικότητα των πολιτών, στα καταναλωτικά 
πρότυπα και στην ανταπόκριση σε νέες ιδέες,

 ένα μακροπρόθεσμο, σταθερό, απλό, διαφανές και υποστηρικτικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο,

 καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση (κυρίως για τις ΜΜΕ),
 γόνιμη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και 

πολιτών,

Μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση

1. επιδοκιμάζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Ένωσης Καινοτομίας, που είναι η πιο 
σημαντική και συγκεκριμένη προσπάθεια μέχρι σήμερα για τη θέσπιση μιας 
στρατηγικής, ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία, η επιτυχία της 
οποίας εξαρτάται από την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών και από την εφαρμογή 
της από αυτά·

2. ζητεί μια ευρεία έννοια της καινοτομίας που θα υπερβαίνει την καινοτομία στην 
τεχνολογία και στην εξέλιξη προϊόντων και θα θέτει τον καταλυτικό ρόλο των πολιτών 
στο επίκεντρο· υπενθυμίζει ότι καινοτομία σημαίνει επιτυχής εφαρμογή ιδεών στην 
πράξη και απευθύνεται σε προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες ή κινήματα·

3. επισημαίνει ότι οι στόχοι που ορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, στην ενεργειακή 
στρατηγική για την Ευρώπη 2011-2020 και στον οδικό χάρτη για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην 
Ένωση Καινοτομίας·

4. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή εστιάζει στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις και 
τονίζει ότι η καινοτομία είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας των 
πόρων και τη βιώσιμη υποκατάσταση αυτών, μειώνοντας παράλληλα τη χρήση πόρων 
και την κατανάλωση ενέργειας·

5. τονίζει τη σημασία της εμβληματικής πρωτοβουλίας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους και τη σημασία των προσπαθειών για την αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και εξελίσσοντας αειφόρα μέσα μεταφοράς·

6. τονίζει ότι η επιτυχία της πολιτικής για την καινοτομία εξαρτάται από τα εξής:

 στρατηγικός προσανατολισμός, σχεδιασμός και εφαρμογή όλων των πολιτικών και 
μέτρων για την ενίσχυση και αναβάθμιση της καινοτομίας στην Ευρώπη (μέσω, π.χ. 
της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας, της ενιαίας αγοράς, των υποδομών, των 
μέσων φορολογίας, της βιομηχανικής πολιτικής και του εμπορίου)·

 καλά συντονισμένη συνεργασία και υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και 
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περιφερειών·
 μέγιστη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, π.χ. ΜΜΕ, βιομηχανία, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι·
 συντονισμός και συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, δράσεις 

και εργαλεία, ώστε να αποτραπεί ο κατακερματισμός και η αλληλοεπικάλυψη λόγω 
έλλειψης συντονισμού στις απόπειρες έρευνας και καινοτομίας·

τονίζει ότι ο βασικός στόχος της πολιτικής της Ένωσης για την Καινοτομία θα πρέπει να 
είναι η διευκόλυνση του συντονισμού και της συνεκτικότητας με την υιοθέτηση μιας 
πραγματικά ολιστικής προσέγγισης που θα εστιάζει στις μείζονες κοινωνικές 
προκλήσεις·

7. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για την ανάπτυξη ενός ενιαίου ολοκληρωμένου 
δείκτη που θα επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της 
καινοτομίας· τάσσεται υπέρ της περαιτέρω εξέλιξης του «πίνακα αποτελεσμάτων» μέσω 
της διεθνούς συνεργασίας·

Καινοτομία με επίκεντρο τον πολίτη και κοινωνική καινοτομία

8. τονίζει ότι τα αιτήματα των πολιτών ως καταναλωτών και η συμμετοχή τους ως 
επαγγελματιών είναι η βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας· επισημαίνει ότι η 
δημιουργία μιας κοινωνίας καινοτομίας θα πρέπει επομένως να βασίζεται στη συμμετοχή 
των πολιτών της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράζουν τις ανάγκες τους και τις 
δημιουργικές τους δυνατότητες μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και 
παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που θα επιτρέπουν στους μεμονωμένους πολίτες να 
συμβάλλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες ώστε να 
συντελεστεί μια αλλαγή της νοοτροπίας όσον αφορά την καινοτομία και να προωθηθεί 
ένα φιλοπερίεργο πνεύμα, ενθαρρύνοντας τις αλλαγές προς βιώσιμα καταναλωτικά 
πρότυπα και την ενεργό προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην καινοτομία·

10. τονίζει τη σημασία της κοινωνικής καινοτομίας και την ανάγκη μιας προσέγγισης από 
κάτω προς τα πάνω και ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις δημιουργικές ιδέες, ώστε να 
προωθηθεί η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενδυνάμωση των εργαζόμενων και η 
ανάπτυξη λύσεων για εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες (όπως η ένταξη και η 
μετανάστευση)·

11. καλεί τις κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές αρχές να δώσουν ώθηση στην κοινωνική 
καινοτομία και να παράσχουν δημόσιους πόρους για την υποστήριξη αυτής· τονίζει ότι η 
κοινωνική καινοτομία θα πρέπει να περιέχεται στα προγράμματα χρηματοδότησης και 
υποστήριξης όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα προγράμματα πλαίσιο (ΠΠ) και 
το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

12. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ενεργά για τη βελτίωση των επιχειρηματικών και 
μαθηματικών ικανοτήτων των (νεαρών) Ευρωπαίων, ενσωματώνοντας την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης·
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Απλοποίηση, καταπολέμηση του κατακερματισμού, χρηματοδότηση και τυποποίηση

13. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα απλό και προσιτό σύστημα για την επίσπευση της 
καινοτομίας, να εστιάσει στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις και να αποτρέψει ενεργά 
τον κατακερματισμό και τη γραφειοκρατία·

14. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια μονοαπευθυντική θυρίδα σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, δηλαδή μια υπηρεσία όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως δε οι 
καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις) θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδοτική ενίσχυση ή 
διασύνδεση με πιθανούς εταίρους·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια καλύτερη μέθοδο χρηματοδότησης της καινοτομίας, 
δημιουργώντας συνέργειες και συγχωνεύοντας προγράμματα υποστήριξης της Έρευνας 
& Ανάπτυξης & Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι δυνατό, για παράδειγμα τα 
προγράμματα πλαίσιο, τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα πλαίσιο για 
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, τα κοινά προγράμματα, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο 
ενεργειακών τεχνολογιών, και να διοχετεύσει στην καινοτομία διαρθρωτική 
χρηματοδότηση και μέρος των κονδυλίων της κοινής γεωργικής πολιτικής και των 
εσόδων από το σύστημα εμπορίας εκπομπών· ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, μια νέα 
ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης κινδύνων και 
αποφυγής κινδύνων·

16. ενθαρρύνει τη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης αριστείας στη βασική έρευνα, 
αξιοποιώντας την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας·

17. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει στενότερα τα χρηματοδοτικά μέσα με τα εργαλεία 
καινοτομίας από την πλευρά της ζήτησης, όπως η πρωτοβουλία για πρωτοπόρες αγορές·

18. παροτρύνει την Επιτροπή να επεκτείνει την επιτυχή χρηματοδοτική διευκόλυνση 
καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αυξάνοντας 
τις διαθέσιμες εγγυήσεις, παρέχοντας επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ το 2011, 
αυξάνοντας τη σημερινή χρηματοδότηση από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα 
5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2013 και διαφοροποιώντας τη συνιστώσα κινδύνου·

19. καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι κοντά 
στην αγορά σε δανειακά μέσα όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτομία, η χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να δοθεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την 
Ευρώπη πρόσβαση σε αυτά·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο περιβάλλον 
της καινοτομίας με σκοπό την άρση των περιττών φραγμών, όπως για παράδειγμα στην
πρόσβαση των πανεπιστημίων σε πίστωση·

21. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων για την 
Ε&Α&Κ στην τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την αντιμετώπιση των 
μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφύγουν 
τη δαπανηρή αλληλοεπικάλυψη προωθώντας έξυπνες, εξειδικευμένες στρατηγικές·
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22. καλεί, όπως και το Συμβούλιο, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την επιτάχυνση, 
την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών τυποποίησης, διαμορφώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο μια ταχύτερη ευρωπαϊκή απάντηση στις καινοτόμες εξελίξεις της 
παγκόσμιας αγοράς·

Ενιαία αγορά και πνευματική ιδιοκτησία

23. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως ώστε να 
καλύπτει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένων καινοτόμων προϊόντων 
υγείας, παρέχοντας συνεπώς πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές·

24. τονίζει ότι ένα ισχυρό και ισορροπημένο σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων (ΠΔ) είναι 
μία από τις βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια συνολική στρατηγική για τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία θα 
εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών με την προώθηση της ευρείας χρήσης της 
γνώσης και των εφευρέσεων και της πρόσβασης σε αυτές·

25. ζητεί τη θέσπιση ενός ενιαίου κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· επικροτεί, εν τω 
μεταξύ, την ευρεία υποστήριξη που εκφράστηκε στο Συμβούλιο υπέρ της έναρξης το 
2011 μιας βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί ενός ενιαίου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας της ΕΕ·

26. ζητεί την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας –μια υποχρέωση που απορρέει 
από τη Συνθήκη– έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να κρατήσει και να προσελκύσει 
κορυφαίους χαρισματικούς ανθρώπους·

27. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά γνώσης για 
την εμπορία και έκδοση αδειών έως τα τέλη του 2011, περιλαμβανομένης της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης σε μη χρησιμοποιούμενα πνευματικά δικαιώματα·

Δημόσιες συμβάσεις

28. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, που αντιστοιχούν στο 17% του ετήσιου ΑΕγχΠ 
της ΕΕ, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και στην 
προώθηση της καινοτομίας·

29. προτρέπει τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προς προϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες καινοτομίας· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να προωθεί στις 
νομοθετικές της προτάσεις τις δημόσιες συμβάσεις που ευνοούν την καινοτομία, 
συμπεριλαμβάνοντας μια επιθεώρηση των προ-εμπορικών ευκαιριών συμβάσεων, και 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις τους·

30. τονίζει ότι απαιτείται αμοιβαιότητα σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την πρόσβαση στις 
αγορές δημόσιων συμβάσεων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν 
ισότιμα στον διεθνή ανταγωνισμό·

Ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ)

31. υπενθυμίζει το ψήφισμά του τής 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ΕΣΚ:
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 όπου αναφέρεται η βασική αρχή της ευφυΐας σε σχέση με τους πόρους στις ΕΣΚ, 
προωθώντας κατά συνέπεια την αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων, την έξυπνη 
κατανάλωση και την αποτελεσματική παραγωγή και διαχείριση σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού,

 όπου επιδοκιμάζεται το πιλοτικό πρόγραμμα για τα ενεργά και υγιή γηρατειά·

32. τονίζει ότι οι ΕΣΚ θα πρέπει:

 να ευθυγραμμιστούν με τις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις,
 να εμπνέουν μέσω φιλόδοξων αλλά εφικτών στόχων επίτευξης του «αδύνατου»

(με σεβασμό προς την ισότητα των φύλων),
 να δημιουργούν συνέργειες και να ακολουθούν τις αρχές SMART,
 να καταμερίζονται μεταξύ περισσότερων από δύο τομέων πολιτικής (ΓΔ) στο 

πλαίσιο της Επιτροπής, και
 να ενσωματώνουν όλα τα προγράμματα καινοτομίας, περιλαμβανομένων των 

κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας (EIT)·

33. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο επί όλων των ΕΣΚ
και δύο φορές ετησίως σχετικά με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα·

Η περιφέρεια ως σημαντικός εταίρος

34. τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών επιπέδων είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς διαθέτουν την 
απαραίτητη εγγύτητα με μεγάλο φάσμα παραγόντων που συμμετέχουν στην καινοτομία 
και μπορούν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητής μεταξύ αυτών των παραγόντων, των 
κρατών μελών και της ΕΕ·

o

o o

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.



PE456.700v01-00 10/12 PR\853410EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μείζονες κοινωνικές προκλήσεις

Η ισχύς εν τη ενώσει. Η από κοινού καινοτόμος προσέγγιση για την εξεύρεση λύσεων στα
κοινά προβλήματα στην Ευρώπη σημαίνει μεγαλύτερη εστίαση, ταχύτερη ανάπτυξη, 
(οικονομική) αποδοτικότητα και μεγαλύτερη δημιουργική δύναμη. Η Ένωση Καινοτομίας
δεν οφείλει μόνο να δώσει απάντηση στα κοινά κοινωνικά προβλήματα, αλλά παράλληλα να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να δείξει τον δρόμο εξόδου από την 
οικονομική κρίση. Παράλληλα, τα κράτη μέλη, σε μια Ευρώπη εξαρτώμενη από τις 
εισαγωγές, νιώθουν την ανάγκη να χειριστούν με έξυπνο και βιώσιμο τρόπο τους πόρους και 
τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας, για τη βιομηχανία και για την 
παραγωγή τροφίμων. Ο γηράσκων πληθυσμός είναι επίσης μια πρόκληση σχεδόν για όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Για περισσότερα υγιή χρόνια ζωής, για καλύτερη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, αλλά και παράλληλα για έλεγχο των δαπανών, μια κοινή προσέγγιση μπορεί να 
αποδώσει ταχύτερα. Εν τω μεταξύ, οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν αποδυναμωθεί τόσο, 
που δεν απαιτείται κοινή προσέγγιση μόνο στο ζήτημα της σταθερότητας του ευρώ, αλλά και 
στο ζήτημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. Ένας κοινός δρόμος 
προς μια δίκαιη και σταθερή οικονομία.

Η δημιουργικότητα των ανθρώπων: ελευθερία για καινοτομία

Οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί και πρέπει να τους δίνεται το περιθώριο να συμμετέχουν και 
οι ίδιοι στις προσπάθειες βελτίωσης του περιβάλλοντός τους, της κοινωνίας. Αυτή η 
κοινωνική καινοτομία, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ευθύνεται κατά 75% για την επιτυχία 
των τεχνολογικών καινοτομιών. Ο χώρος για την έκφραση ιδεών των εργαζομένων για τη 
βελτίωση των διαδικασιών αποκτά επομένως ανεκτίμητη αξία. Οι ίδιοι οι πολίτες είναι 
καινοτόμοι, όπως για παράδειγμα τα άτομα που έχουν αναπτύξει εφαρμογές για το μη 
ευρωπαϊκό iPhone, αλλά και η συμπεριφορά των ατόμων και η κατανάλωση οδηγούν την 
καινοτομία. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα στα άτομα, και 
αυτά να την αξιοποιούν, να ασκούν τα ίδια επιρροή και να συμμετέχουν στη διαδικασία προς 
μια βιώσιμη συνύπαρξη, για παράδειγμα μέσω της βελτίωσης της προσαρμογής στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έστω και σε πολύ μικρή κλίμακα. Η αλλαγή των 
συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, μπορεί να 
δώσει μεγάλη ώθηση στην καινοτομία.

Ποιο είναι το όφελος για τους πολίτες από την καινοτομία;

Εστιάζουμε στην καινοτομία προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο ευημερίας στην 
Ευρώπη, μέσω βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα.
Ταχύτερες λύσεις για καλύτερη περίθαλψη γηριατρικών παθήσεων, για τις ασθένειες της 
ευημερίας, για τα ζητήματα κινητικότητας των ηλικιωμένων: ένα υποτυπώδες δείγμα από τα 
πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στον πολίτη η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ο στόχος της πιλοτικής ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για ενεργό και υγιή γήρανση 
είναι τα δύο παραπάνω έτη υγιούς ζωής για κάθε Ευρωπαίο το 2020.

Προσήλωση στον στόχο
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Για την προώθηση της καινοτομίας απαιτούνται δύσκολες επιλογές και υψηλοί στόχοι. 
Απαιτείται προσήλωση στον στόχο και συνεκτικές πολιτικές. Για να προτείνει λύσεις η 
καινοτομία σε τόσα πολλά προβλήματα, πρέπει να χαραχθεί μια ισχυρή πολιτική για την 
προώθηση της δημιουργικότητας, που να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε προϊόντα, 
υπηρεσίες, διαδικασίες ή κινήματα.

Τι είναι η καινοτομία και τι προσφέρει;

Μέχρι πρόσφατα, η καινοτομία θεωρείτο συνώνυμο της έρευνας και μόνο τα προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας θεωρούνταν καινοτόμα. Η καινοτομία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και 
εκφράζεται με την επιτυχή μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία ή κίνημα. 
Η έρευνα είναι μεν σημαντική πηγή από την οποία προκύπτει η καινοτομία, αλλά όχι η μόνη. 
Για παράδειγμα, καινοτομία είναι μια ξαφνική μεγαλοφυής ιδέα που μπορεί να εφαρμοστεί 
άμεσα σε ένα προϊόν, μια διαδικασία, μια υπηρεσία ή ένα κίνημα (βλ. Facebook).
Για την ευκολότερη εφαρμογή των ιδεών στην αγορά ή στην πράξη απαιτούνται τα εξής:

1. καλύτερη πρόσβαση σε πίστωση και χρηματοοικονομική υποστήριξη,
2. περισσότερες επενδύσεις στην Ε&Α&Κ σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών μέσω των 

δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων,
3. σαφείς κανόνες με μακροπρόθεσμες προοπτικές,
4. απλές διαδικασίες πρόσβασης σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα προώθησης, 

μείωση της γραφειοκρατίας.

o μια μονοαπευθυντική διαδικασία: μία και μοναδική υπηρεσία για την 
πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης, που θα μειώνει την 
περιπλοκότητα της υποβολής αίτησης για τις επιχειρήσεις (κυρίως τις ΜΜΕ), 
ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ακόμη και περιφερειακές και τοπικές 
αρχές. Σε αυτήν την υπηρεσία δεν θα εξετάζονται μόνο ζητήματα 
χρηματοδότησης, αλλά θα αναζητούνται και οι κατάλληλοι εταίροι ή δίκτυα 
για συνεργασία.

o συγχώνευση προγραμμάτων προώθησης όπου αυτό είναι δυνατό. Πολλά 
προγράμματα εμφανίζουν αλληλοεπικάλυψη. Η διάσπαση των πόρων σημαίνει 
και διάσπαση της προσήλωσης στον στόχο.

o μικρότερη εμμονή στον έλεγχο κατά τις αιτήσεις χρηματοδότησης, 
μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη κατά τη χορήγηση χρηματοδότησης και 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη συνέχεια.

5. καλή συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και φυσικά των 
πολιτών.

6. προώθηση των μαθηματικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση (συγκεκριμένα μαθήματα), 
μεγαλύτερη προώθηση της επιχειρηματικότητας στις σπουδές και περισσότερες 
ανταλλαγές μεταξύ θεματικών τομέων και καλύτερη συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης, 
έρευνας και επιχειρήσεων.

7. ένα οικονομικά προσιτό και απλό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εύχρηστοι 
κανόνες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για την ανταλλαγή μη χρησιμοποιούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.



PE456.700v01-00 12/12 PR\853410EL.doc

EL

8. μια πραγματική ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, όπου οι καινοτομίες θα έχουν 
μεγαλύτερη επιτυχία χάρη στην πρόσβαση σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων πολιτών. 
Σήμερα πολλές καινοτομίες δεν περνούν τα σύνορα μιας χώρας, λόγω περίπλοκων 
διαδικασιών αδειοδοτήσεων και διαφορετικών νομοθεσιών στα άλλα κράτη μέλη.
Εσωτερική αγορά σημαίνει επίσης και αγορές που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν 
κυρίως σε εθνικό επίπεδο, όπως οι αγορές καινοτόμων προϊόντων υγείας που μπορούν 
να συνδράμουν στον στόχο για ενεργά και υγιή γηρατειά.

9. ευέλικτη πολιτική δημόσιων συμβάσεων για (βιώσιμη) καινοτομία. Τα ζητήματα 
σχετικά με τους μοναδικούς προμηθευτές και τη δημοσιοποίηση πνευματικών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να επιλυθούν, και στο προεμπορικό στάδιο.

Ευρωπαϊκή πολιτική

Η πολιτική της Ευρώπης πρέπει να εστιάζει περισσότερο στη θέση και επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων στον τομέα των μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων. Επί του 
παρόντος η πολιτική για την προώθηση της καινοτομίας είναι υπερβολικά 
κατακερματισμένη και κυρίως απευθύνεται στην έρευνα. Θα πρέπει να διατηρηθεί το 
ενδιαφέρον για την έρευνα και να επιτευχθεί ο στόχος για επένδυση του 3% του ΑΕγχΠ 
στην έρευνα. Αλλά θα πρέπει παράλληλα να στηριχθούν και άλλες διαδικασίες που 
επιφέρουν (κοινωνική) καινοτομία σε άλλους τομείς πολιτικής. Μια ολιστική και 
συνεκτική προσέγγιση της καινοτομίας είναι απαραίτητη στην άσκηση της πολιτικής.

Ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας για την 
ταχύτερη εξεύρεση λύσεων στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις. Στόχος είναι, μέσω 
αυτών των συμπράξεων, η επίτευξη της συνέργειας μεταξύ της υφιστάμενης καινοτομίας 
και εξέλιξης και η άρση των περιορισμών που παρακωλύουν την ταχύτερη καινοτομία. Οι 
συμπράξεις αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην αρχή SMART, 
συγκεκριμένη/μετρήσιμη/εφικτή/ρεαλιστική/επίκαιρη. Αυτές οι συμπράξεις θα πρέπει να 
κινούνται παράλληλα με τις τρεις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις, ώστε να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός.


