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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Πράσινη Βίβλο: Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό 
πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ
(2011/ΧΧΧΧ(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη ΕΕ) και τη Συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα σχετικά με την έρευνα ,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: 
προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της 
καινοτομίας στην ΕΕ » (COM(2011)0048),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 
συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο 
πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς 
και στα κράτη μέλη και στην Ένωση1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων «Προς μία παγκοσμίου 
κλάσεως οργάνωση της έρευνας αιχμής – Επανεξέταση των δομών και μηχανισμών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας», της 23ης Ιουλίου 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων «Ενδιάμεση 
αξιολόγηση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου (RSFF)» 
της 31ης Ιουλίου 2010,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της 
εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας2,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων «Ενδιάμεση 
αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου» της 12ης Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο 
«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά με την απάντηση στην έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που αφορά την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης και την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του 
Κινδύνου» (COM(2011)0052),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του έβδομου 
προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας (ΠΠ7), συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου, από την 3074η συνεδρίαση 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0189.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0401.
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του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και 
Διάστημα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 9ης Μαρτίου 2011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της XXXX για την Ένωση της καινοτομίας: 
μετατρέποντας την Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση 1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της XXXX σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
7ου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης της ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Αλιείας.(A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βασιζόμενη στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού, η Επιτροπή 
αποφάσισε να ξεκινήσει συζήτηση με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καθορίσει το στόχο για την αύξηση των δαπανών στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ώστε να ανέλθει στο 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ έως το 
2020, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές τάσεις αποδεικνύουν ότι ασκούνται ισχυρές πιέσεις 
για το πάγωμα ή ακόμη και τη μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε συνδυασμό 
με περίοδο σοβαρών περιορισμών στους εθνικούς δημόσιους προϋπολογισμούς, και ότι ο 
τομέας της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας συγκαταλέγεται στους τομείς 
ευρωπαϊκής συνεργασίας όπου έχει επιτευχθεί πραγματική προστιθέμενη αξία, πράγμα 
που αποδεικνύει την ανάγκη ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν αντιμετωπίζουμε μια οικονομική και κοινωνική 
κρίση (που πλήττει τα κράτη μέλη της ΕΕ με πολύ διαφοροποιημένο τρόπο), και ότι η 
έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία συνιστούν μέσα καθοριστικής σπουδαιότητας
τόσο για την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και για τον 
καθορισμό ενός βιώσιμου και συνεκτικού μοντέλου ανάπτυξης, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες περιοχές και χώρες του κόσμου επενδύουν ολοένα 
περισσότερο στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, και ότι οι επενδύσεις της ΕΕ 
στον τομέα αυτό θα πρέπει συνεπώς να προσανατολιστούν με γνώμονα την ενίσχυση του 
επιστημονικού δυναμικού και τη βελτίωση των συνολικών ανταγωνιστικών δυνατοτήτων 
της ΕΕ ,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα, την 
                                               
1  Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – θα εγκριθεί στην Ολομέλεια το Μάιο).
2  Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – θα εγκριθεί στην Ολομέλεια τον Ιούνιο).
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ανάπτυξη και την καινοτομία αυξάνεται, τα πιο ανεπτυγμένα κράτη μέλη της ΕΕ 
εξακολουθούν, από επιστημονική και τεχνολογική άποψη, να απορροφούν το μεγαλύτερο 
μερίδιο των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών συστημάτων και 
προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων έργων μεγάλης κλίμακας), διαιωνίζοντας την 
υποεκπροσώπηση ορισμένων κρατών μελών και ευρωπαϊκών περιφερειών τόσο ως προς 
την πρόσβαση στη χρηματοδότηση όσο και ως προς τη συμμετοχή, 

Ζ λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες στην ΕΕΕ ως προς τα 
εθνικά επίπεδα χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για την έρευνα και την ανάπτυξη, 
βιομηχανικών δομών και συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

Η λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη σπουδαιότητα των ΜΜΕ για την οικονομία και την 
απασχόληση της ΕΕ δεν αντικατοπτρίζεται στο επίπεδο της πρόσβασής τους σε 
χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ για την έρευνα, την ανάπτυξη και την  καινοτομία, 

1. επιδοκιμάζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής που καθορίζει Κοινό Πλαίσιο 
Στρατηγικής (ΚΠΣ) για την χρηματοδότηση στους τομείς της έρευνας και της 
καινοτομίας, και πιστεύει ότι ο νέος πυρήνας του ΚΠΣ θα πρέπει να αποτελεί τον άξονα 
κατάρτισης των ερευνητικών προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών συστημάτων της 
ΕΕ· 

2. υποστηρίζει την άποψη ότι οι πόροι και τα προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα καθώς 
και τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής έχουν διαφορετικούς στόχους και ότι, 
για το λόγο αυτό, πρέπει να εξακολουθούν να διαχωρίζονται, αλλά σε συμπληρωματική 
βάση·

3. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν πολιτικές σύγκλισης,  και καλεί την 
Επιτροπή να δημιουργήσει δυνατότητες ανέλιξης προς την αριστεία στα κράτη μέλη και 
στις περιοχές που υποεκπροσωπούνται στο πρόγραμμα πλαίσιο δημιουργώντας 
κατάλληλα μέτρα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών που 
συμμετέχουν ενεργά και εκείνων με λιγότερο ισχυρή συμμετοχή, και να αυξήσει 
σημαντικά την ανάπτυξη ανθρωπίνων ικανοτήτων και υποδομών στην τελευταία 
κατηγορία κρατών μελών·

4. υπενθυμίζει ότι, μολονότι η αριστεία θεωρείται το κυριότερο γενικό κριτήριο για τη 
χρηματοδότηση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μορφή της αριστείας διαφέρει ανά 
είδος συμμετέχοντος ή ανάλογα με τη φύση του σχεδίου έρευνας και καινοτομίας (το 
κριτήριο αριστείας για ερευνητικό ίδρυμα δεν είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για 
μεμονωμένο ερευνητή ή για μια ΜΜΕ, και επίσης διαφέρει μεταξύ σχεδίων βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας)·

5. ζητεί την καλύτερη διάρθρωση μεταξύ τοπικών και περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας, με σεβασμό προς τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων περιεχομένων και ταυτόχρονα, ενισχύοντας τις 
δυνατότητες συμπληρωματικότητας και συνεργασίας μεταξύ τους· πιστεύει ότι η 
ανταλλαγή πληροφοριών και αποτελεσμάτων είναι στο πλαίσιο αυτό καθοριστικής 
σπουδαιότητας·

Προς ένα Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής (ΚΠΣ)
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6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ΚΠΣ πρέπει να εστιάζει στην αντίληψη ότι η διαφορετική
φύση και κλίμακα των σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, από κοινού με την 
πληθώρα χρηματοδοτικών συστημάτων, πρέπει να οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται συνοχή, συνάρθρωση και συμπληρωματικότητα·

7. εκφράζει την πεποίθηση ότι οι διαφορετικές αποστολές στο πλαίσιο του ΚΠΣ πρέπει να 
εξετάζονται ξεχωριστά αλλά σε κοινό πλαίσιο: το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
(ΕΙΤ) που θα λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως δίκτυο των Κοινοτήτων Γνώσεων και 
Καινοτομίας (ΚΓΚ), το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία (ΠΑΚ), το οποίο στηριζόμενο στις δυνάμεις του θα στηρίζει καινοτόμους 
ΜΜΕ και συνεπώς δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να περιληφθεί στο προσεχές πρόγραμμα 
πλαίσιο, το δε προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο θα περιλαμβάνει την έρευνα στο σύνολό της, 
και τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα χρησιμοποιούνται σε στενή 
συνεργασία αλλά θα διατηρούνται ξεχωριστά·

8. ζητεί την αποσαφήνιση, την απλούστευση και την αναδιοργάνωση των διαφόρων 
υφισταμένων προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ, αποβλέποντας στο σαφή καθορισμό του 
συνολικού συστήματος χρηματοδότησης, και να διπλασιαστεί από το 2014 ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας για την προσεχή 
χρηματοδοτική περίοδο (εξαιρουμένου του προϋπολογισμού που προορίζεται για τα 
διαρθρωτικά ταμεία και την ΕΤΕπ ) ως κατάλληλη αντίδραση στη σημερινή οικονομική 
κρίση και στις μεγάλες κοινές προκλήσεις·  προτείνει, συνεπώς, ένα νέο οργανωτικό 
μοντέλο που θα βασίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης με στόχο τη 
σταθερότητα και τη σύγκλιση:

1οΕπίπεδο: Ανάπτυξη ικανοτήτων και υποδομές

9. το επίπεδο αυτό καλύπτει τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ που σχετίζονται με τις 
υποδομές (με την ευρεία έννοια, συμπεριλαμβανομένου του θεσμικού σκέλους) και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων·

10. το χρηματοδοτικό σύστημα στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση που 
παρέχεται από την ΕΤΕπ , το τμήμα του προγράμματος πλαισίου που αφορά το 
πρόγραμμα "Ικανότητες" και τις πρωτοβουλίες "Marie-Curie", τις συνιστώσες της 
χρηματοδότησης της ΕΕ για έργα μεγάλης κλίμακας, την πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕπ 
(καλύπτοντας έργα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ), επιχορηγήσεις που σχετίζονται με 
τις προαναφερθείσες συνιστώσες του ΠΠ και τη συνεργασία με διαρθρωτικά ταμεία που 
σχετίζονται με υποδομές·

11. τονίζει την ανάγκη να χρηματοδοτούνται έργα μεγάλης κλίμακας, όπως, μεταξύ άλλων,
ITER, Galileo και Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας 
(GMES) που δεν περιλαμβάνονται στο ΠΠ, δημιουργώντας αυτόνομες θέσεις του 
προϋπολογισμού για τα έργα αυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί μια διαφανής και 
αξιόπιστη χρηματοδοτική διάρθρωση· προτείνει να χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω της 
έκδοσης ομολόγων έργου από την ΕΤΕπ· 

2ο Επίπεδο: Δυναμικό και ενοποίηση

12. το επίπεδο αυτό καλύπτει τη γενική έρευνα, τη βασική και την εφαρμοσμένη καθώς και 
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τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες· οι συντονιστικοί συμμετέχοντες είναι 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα/ ιδρύματα, μολονότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να 
μετάσχει και ο βιομηχανικός τομέας·

13. οι λέξεις – κλειδιά στο επίπεδο αυτό είναι η πρωτοτυπία, η ποιότητα και το δυναμικό των 
έργων, και όχι μόνον τα πιθανά εμπορεύσιμα αποτελέσματα·

14. το πρόγραμμα χρηματοδότησης σε αυτό το επίπεδο καλύπτεται από το σύστημα 
επιχορηγήσεων του ΠΠ της ΕΕ σε συνεργασία με διαρθρωτικά ταμεία που σχετίζονται 
με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία·

15. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) έχει αποδεδειγμένα στεφθεί 
από επιτυχία και αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)· 
τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία του προϋπολογισμού που προορίζεται για 
επιχορηγήσεις σε νέους ερευνητές καθώς και να ενισχυθούν οι δράσεις και πρωτοβουλίες 
«Marie Curie» προωθώντας συνεπώς την κινητικότητα· ζητεί να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι επισφαλείς συνθήκες των επιστημόνων στην 
ΕΕ ως μέσο για την προσέλκυση και διατήρηση ερευνητών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας (που επικρατούν κυρίως στην περίπτωση των γυναικών) 
παρεμποδίζουν την επίτευξη των δικτύων αριστείας στην Ευρώπη· 

3ο Επίπεδο: Αγορά  και καινοτομία – επίτευξη κοινών στόχων 

16. αυτό το επίπεδο καλύπτει την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία 
δημόσιου πλούτου· οι καινοτόμες ΜΜΕ διαδραματίζουν στο πλαίσιο αυτό καθοριστικό 
ρόλο κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·

17. αναγνωρίζει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σπουδαιότητα στη συμμετοχή των ΜΜΕ 
προκειμένου να διευκολύνεται η αξιοποίηση των νέων αντιλήψεων και ευκαιριών που 
εμφανίζονται με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο ανοίγοντας νέους δρόμους 
καινοτομίας·

18. το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο επίπεδο αυτό καλύπτεται από χρηματοδότηση εκ 
μέρους της ΕΕ σε συνδυασμό με το ΠΑΚ, την πρόσβαση σε υψηλότερες πιστώσεις μέσω 
του ΕΤαΕ και σε ειδικά δάνεια της ΕΤΕπ (καλύπτοντας κυρίως έργα κάτω των 50 
εκατομμυρίων ευρώ), και συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα· επιπλέον, προτείνει τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μέσου 
– την Τράπεζα ΕΕ-ΜΜΕ – που θα πρέπει να λειτουργεί σε συνεργασία με εθνικά σημεία 
επαφής και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ορίζουν τα κράτη μέλη· 

19. πιστεύει ότι ο ΕΣΕ θα επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία μιας Τράπεζας 
επενδύσεων ΕΕ-ΜΜΕ με στόχο να ενισχυθεί η πολιτική καινοτομία της ΕΕ καλύπτοντας 
τον ελλείποντα κρίκο: τη μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ σε προγράμματα της ΕΕ· 

20. τονίζει ότι για την αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ απαιτούνται μέσα κατάλληλης 
χρηματοδότησης που ανταποκρίνονται στα ειδικά χαρακτηριστικά τους, 
συμπεριλαμβανομένου μεγαλύτερου περιθωρίου ανεκτού κινδύνου σφάλματος, και ότι 
στο σενάριο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης δανείων με 
ευνοϊκούς όρους που θα επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχούς χρησιμοποίησης, 
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εξαιρουμένων των διοικητικών δαπανών·

*****

21. υποστηρίζει την άποψη ότι κάθε είδος καινοτομίας δεν βασίζεται στην έρευνα και ότι 
κάθε μορφής έρευνα δεν στοχεύει στην καινοτομία· πιστεύει συνεπώς ότι η προτεινόμενη 
αναδιοργάνωση πρέπει να καλύπτει τον πλήρη κύκλο καινοτομίας, από το σχεδιασμό 
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της μη τεχνολογικής, οικολογικής και κοινωνικής 
καινοτομίας·

22. υπενθυμίζει ότι ο ιδιαίτερα ανταγωνιστικός χαρακτήρας του επιστημονικού, τεχνολογικού 
και καινοτόμου έργου και η διατήρηση τοπικών, επιστημονικών και καινοτόμων 
ικανοτήτων εξαρτάται από το ενδεχόμενο επικάλυψης και κατακερματισμού των 
εργασιών σε κάποιο επίπεδο, που σε αντίθετη περίπτωση θα συντελούσαν στην 
υπονόμευση της συνεργατικής έρευνας·

23. ενθαρρύνει έντονα την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε πιθανό 
συμμετέχοντα, ιδίως για την εφαρμογή διατάξεων διαχείρισης, και καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει κριτήρια για την επιλογή, την αξιολόγηση και εκτίμηση των έργων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ανέλιξης προς την αριστεία·

Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για το προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο

24. επιδοκιμάζει τη μετάβαση σε μια προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη, και ζητεί τη 
μεταχείριση των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του χρηματοδοτικού συστήματος σε 
ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ανοχής ως προς τους κινδύνους·

25. ζητεί να τεθεί το πρόγραμμα συνεργασίας στο επίκεντρο του ΠΠ, ενισχύοντας την διεθνή 
συνεργατική έρευνα· 

26. υποστηρίζει την ενοποίηση της διεπιστημονικής έρευνας και την αναγνώριση της 
κοινωνικής διάστασης της έρευνας· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις (όπως η κλιματική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού και η βιωσιμότητα των 
πόρων) δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον με τεχνολογικές απαντήσεις και ότι 
συνεπώς η ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών 
αποτελεί καίριο στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπισή τους·

27. ζητεί να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των ανιόντων (έργων συνεργασίας) και των 
κατιόντων έργων («μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων» ) καθώς και να διευκολύνεται η 
εφαρμογή μικρότερων ανιόντων σχεδίων·

28. ζητεί την εντατικοποίηση της διεθνούς συνεργασίας με την αποτελεσματική ενίσχυση της 
ανάπτυξης ικανοτήτων και τη δημιουργία δίκαιων εταιρικών σχέσεων με αναπτυσσόμενες 
χώρες με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαίσιο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημοσιεύσει μία πράσινη βίβλο με 
σκοπό τον καθορισμό κοινού στρατηγικού πλαισίου για την χρηματοδότηση της έρευνας και 
της καινοτομίας μετά το 2013. Το κοινό αυτό στρατηγικό πλαίσιο συνδυάζει τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα – εν προκειμένω, το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας 
και Καινοτομίας με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής που προορίζονται για τους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.
Η πρόταση ενός κοινού πλαισίου για το σύνολο των οργάνων και των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, παρά τις ανισότητές του ως προς τη χρηματοδότηση και τον διαφορετικό 
βαθμό ανάπτυξής του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αποτελεί, κατά την άποψή μου, μία ευκαιρία 
για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για τη διαμόρφωση μιας πρότασης για 
την αποκατάσταση αποτελεσματικής σχέσης μεταξύ της ενίσχυσης αυτής και μιας σαφώς 
καθορισμένης στρατηγικής σύγκλισης.
Στην παρούσα έκθεση, προτείνεται η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων οργάνων και 
προγραμμάτων προκειμένου η Ευρώπη να είναι εις θέσιν να απαντήσει στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει. Εξάλλου, και για ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι χρήσιμο να 
δημιουργηθεί ένα νέο όργανο – μία Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να υπάρξει προσφυγή σε ευρωπαϊκά ομόλογα έργων, ως 
συμπλήρωμα του προτεινόμενου από την Επιτροπή Πλαισίου.
Η υπό εξέταση πρόταση έχει ως βασικούς στόχους την σταθερότητα και την σύγκλιση. Καμία 
κοινή στρατηγική δεν μπορεί να επιτύχει εάν οι «κανόνες του παιχνιδιού» αλλάζουν συνεχώς· 
οποιαδήποτε και αν είναι η υιοθετούμενη στρατηγική για την αντιμετώπιση της σημερινής 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, οι επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία δεν θα μπορούν να εξασφαλισθούν όσο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν 
ανισότητες και ανισορροπίες όσον αφορά την πρόσβαση στα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κεφάλαια.

2. Το σχέδιο και η δομή του

Η Ευρώπη είναι η πλουσιότερη περιοχή του κόσμου, οι συνολικές όμως επενδύσεις για την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία δεν αντιστοιχούν στο ίδιο επίπεδο. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Ιαπωνία, καθώς και οι χώρες BRIC έχουν επενδύσει πολύ περισσότερο. Ακόμη 
και αν ο σημαντικός όγκος των επενδύσεων αυξήθηκε στην Ένωση κατά τα τελευταία έτη, 
τούτο δεν επέτρεψε την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής. Οι πολύ σημαντικές ανισότητες οι 
οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών εκδηλώνονται κυρίως με δύο 
τρόπους. Πρώτον, οι περισσότερο προηγμένες χώρες από επιστημονική και τεχνολογική 
άποψη εξακολουθούν να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υφιστάμενα σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα προγράμματα. Τούτο συνάγεται λ.χ. από την κατάσταση των 50 
σημαντικότερων δικαιούχων χρηματοδοτήσεων από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, κατάσταση η 
οποία καθιστά φανερό ότι, τόσο όσον αφορά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όσο και την 
βιομηχανία, τα νέα κράτη μέλη και οι περιφερειακές οικονομίες εξακολουθούν να μη 
συμμετέχουν επαρκώς, όποτε δεν αποκλείονται απολύτως. Δεύτερον, οι επενδύσεις 
ποικίλλουν σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Μολονότι η Ευρώπη έταξε τον στόχο της 
αύξησης του συνολικού όγκου των επενδύσεων, προκειμένου να φθάσει το 3% του ΑΕΠ, το 
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2020, μόνον έξι χώρες διαθέτουν σήμερα άνω του 2% του ΑΕΠ για επενδύσεις για την 
έρευνα και την καινοτομία (Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία και Σουηδία). Σε 
10 χώρες, το σύνολο των επενδύσεων είναι κάτω του 1% του ΑΕΠ και σε 11 άλλες χώρες 
κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2% του ΑΕΠ. Το επίπεδο των κατά κεφαλή επενδύσεων είναι το 
υψηλότερο στις χώρες που έρχονται πρώτες στην κατάταξη για τις επενδύσεις. Άλλες χώρες, 
όπως το Λουξεμβούργο, κατατάσσονται επίσης μεταξύ των πρώτων σύμφωνα με τα κριτήρια 
επενδύσεων κατά κεφαλή, ενώ το σύνολο των επενδύσεών τους είναι πιο χαμηλό, τόσο σε 
απόλυτες τιμές όσο και σε ποσοστό του ΑΕΠ. Τα νέα κράτη μέλη και οι περιφερειακές 
περιφέρειες βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της κατάταξης.
Σε αυτήν την Ευρώπη όπου νέες ανισότητες προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες, είναι 
απαραίτητο να υπάρξει μία εξίσωση προς τα άνω, να ενισχυθεί η συνεργασία και, προς τον 
σκοπό αυτό, να ενταχθούν τα ταμεία συνοχής σε ένα κοινό πλαίσιο, όπου θα διαδραματίζουν 
έναν συμπληρωματικό ρόλο χωρίς εντούτοις να χάνουν την αυτονομία τους.
Η υπό εξέταση πρόταση κατατείνει στο να προσδιορίσει ένα κοινό πλαίσιο λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η γνώση πρέπει να θεωρείται όχι μόνον ως ένα δυνητικά εμπορεύσιμο 
αγαθό αλλά επίσης και ως ένα δημόσιο αγαθό, ότι κάθε καινοτομία δεν προκύπτει κατ’ 
ανάγκην από την έρευνα και ότι η έρευνα δεν πρέπει κατ’ ανάγκην να καταλήγει στην 
καινοτομία, πρέπει να αποκατασταθεί ένας συντονισμός μεταξύ των διάφορων διαθέσιμων 
πόρων ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται την συνέπεια όσον αφορά την 
σύνδεση μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης και την φύση και την κλίμακα των 
προγραμμάτων. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και να εξετασθούν η διάσταση και οι 
κοινωνικές συνέπειες της έρευνας και της καινοτομίας, δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατόν 
να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση εάν δεν είναι γνωστές οι κοινωνίες προς τις οποίες 
απευθύνονται τα μέτρα.

Ανεξαρτήτως της άποψής μας για το βιομηχανικό πρόγραμμα καθ’ εαυτό, η Airbus αποτελεί 
ένα παράδειγμα στο οποίο η Ευρώπη εξήλθε ενισχυμένη στους τομείς που μας απασχολούν 
εδώ. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, εξόχως καινοτόμο, το οποίο κινητοποιεί 
διάφορα μέσα και κατόρθωσε να αναδειχθεί ως πρότυπο επιτυχίας σε ένα συνολικό πλαίσιο. 
Η επιτυχία της αναδιατύπωσης της πρότασης της Επιτροπής θα εξαρτηθεί από την ικανότητα 
διάρθρωσης προγραμμάτων τέτοιας φύσεως με άλλα, άλλου τύπου και άλλης κλίμακας, 
μεγιστοποιώντας τη συνεργασία ενώ ταυτόχρονα γίνονται σεβαστά και διαφυλάσσονται τα 
τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά χαρακτηριστικά.

3. Το φαινόμενο post-it

Το 1968, ο Spencer Silver ανεκάλυψε μία ειδική κολλητική επιφάνεια, η οποία κολλούσε 
χωρίς να αφήνει ίχνη και μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί. Ακριβώς εξ αιτίας των 
χαρακτηριστικών αυτών, το προϊόν οδηγήθηκε σε αποτυχία. Επί πέντε έτη, ο Silver 
προσπάθησε να αποδείξει τα πλεονεκτήματα της εφεύρεσής του, χωρίς να το επιτύχει. Μόνον 
το 1974 ο Art Fry, μέλος εκκλησιαστικής χορωδίας, απεφάσισε να χρησιμοποιήσει την 
"αποτυχημένη" αυτή κολλητική επιφάνεια, η οποία είχε εφευρεθεί από τον φίλο του, διότι 
είχε βαρεθεί να χάνει τους σελιδοδείκτες του κάθε φορά που άνοιγε το βιβλίο των ψαλμών 
στην επιθυμητή σελίδα. Η εφεύρεση του Spencer Silver άρχισε να διατίθεται στο εμπόριο 
μόνον το 1977 και χρειάστηκε ένα χρόνο για να επιβληθεί την αγορά. Σήμερα όλοι 
γνωρίζουμε το post-it καθώς την επιτυχία που έχει. Χρειάσθηκε να περάσουν δέκα χρόνια. Το 
παράδειγμα του post-it αποδεικνύει προφανώς ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε 
καινοτομίες ή προγράμματα με εξασφαλισμένη η άμεση επιτυχία.
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ξέρουμε να διακρίνουμε με σαφήνεια την φύση 
των ενισχύσεων και των προγραμμάτων, να προσδιορίζουμε δηλ. αν πρόκειται για ενισχύσεις 
σε δίκτυα ή σε ήδη καλώς εγκατεστημένα προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
υποδομών που πρέπει να ενισχυθούν ή εάν πρόκειται για προγράμματα που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη ή προγράμματα έρευνας. Η διάκριση μεταξύ αυτών μας επιτρέπει να διαρθρώσουμε 
τα διάφορα μέσα σε ένα συνεκτικό σύνολο από την στρατηγική άποψη. Το ανωτέρω 
παράδειγμα καταδεικνύει την ανάγκη να αναλάβουμε μία κοινή προσπάθεια ή οποία θα 
πηγαίνει πέρα από τις μικροπρόθεσμες και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές.

Δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη της αριστείας -τα κριτήρια της οποίας εξαρτώνται από τους 
εξεταζόμενους παράγοντες- εάν δεν διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι (εξ αυτού και η ανάγκη 
σημαντικής αύξησης των επενδύσεων) και εάν δεν επιδιωχθεί η απλοποίηση και ο 
περιορισμός του διοικητικού και γραφειοκρατικού κόστους. Τα προβλήματα που 
εξακολουθούν να υπάρχουν αποδεικνύουν ότι, συχνά, ανταμείβεται μάλλον η αριστεία που 
αφορά την σύνταξη των προτάσεων και όχι η αριστεία των προτάσεων καθ’ εαυτών. Κατά 
συνέπεια, οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να 
διευρυνθεί η γεωγραφική ποικιλία και η φύση των συμμετεχόντων στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Ούτε θα είναι δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση αυτή εάν δεν 
ληφθεί υπόψη η πολυμέρεια των επιστημονικών τομέων και η πολύ διαφορετική φύση της 
καινοτομίας, το περιθώριο που πρέπει να αφεθεί στην πρωτοτυπία και, ενδεχομένως, στην 
αποτυχία, ο κοινωνικός ρόλος των επιστημών και της τεχνολογίας και οι διαφορετικές 
προθεσμίες που απαιτούνται για τα διάφορα προγράμματα, αναλόγως της φύσης ή του
μεγέθους τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν.

Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία να φροντίσουμε ώστε να αποκατασταθεί μία ισορροπία μεταξύ 
των προγραμμάτων ώστε να είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κοινωνικές 
προκλήσεις και τα προγράμματα που ξεκινούν από τη βάση εις τρόπον ώστε να αφεθεί χώρος 
στην περιέργεια, αυτήν την θεμελιώδη διάσταση για την εμπέδωση της επιστημονικής 
δραστηριότητας. Το παράδειγμα του post-it μα υπενθυμίζει επίσης ότι ακόμη και αν η 
διάθεση στο εμπόριο δεν είναι ο τελικός στόχος της παραγωγής γνώσεων, μπορούν ενίοτε να 
παρουσιασθούν εξαίρετες, ακόμη και απρόβλεπτες, εμπορικές ευκαιρίες.

4. Η σημερινή Ευρώπη

Με την παρούσα έκθεση επιδιώκεται η αναδιοργάνωση των υφισταμένων οργάνων και 
προγραμμάτων, με την παράλληλη προσφυγή σε νέα όργανα, εις τρόπον ώστε να σχεδιασθεί 
μία στρατηγική η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των διαφόρων παραγόντων. Εννοείται 
ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι βασικά όργανα για τον σχεδιασμό μιας ουσιαστικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής. Η πρόκληση αυτή καθίσταται ακόμη περισσότερο σημαντική εάν 
την θεωρήσουμε στο σημερινό πλαίσιο της οικονομική και κοινωνικής κρίσης.

Η ενίσχυση της σύγκλισης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο σύνολό της, στη βάση ενός μοντέλου συνεργασίας, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης και την 
δημιουργία ενός αναπτυξιακού προτύπου το οποίο θα βασίζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη και 
την δημιουργία απασχόλησης.
Η σημερινή Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μεγάλες εσωτερικές διαφορές όσον αφορά το 
επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό και τον βιομηχανικό ιστό των κρατών μελών. 
Υπάρχει παρά ταύτα ένα κοινό στοιχείο: η ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελείται κατά το 
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μεγαλύτερο μέρος της από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συμβάλλουν σε μεγάλο 
βαθμό στην απασχόληση. Για τον λόγο αυτό, κατά τα τελευταία έτη έχουν πολλαπλασιασθεί 
τα όργανα για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των επιχειρήσεων αυτών. Παρά 
ταύτα, η προσπάθεια αυτή δεν είχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα ενώ αποτελεί μία από τις 
πλέον κρίσιμες παραμέτρους του σημερινού πλαισίου. Η μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ 
οφείλεται συγκεκριμένα στην ακαταλληλότητα των σημερινών οργάνων, τα οποία ευνοούν 
μάλλον τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις μεγάλες βιομηχανίες. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι τα υφιστάμενα όργανα και προγράμματα δεν θα 
αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο καταστάσεις οι οποίες είναι, εκ της φύσεώς τους, 
διαφορετικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο εισηγητής προτείνει σχηματικά το 
παρακάτω μοντέλο με τρία επίπεδα:

Επί παραδείγματι, εάν για ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα τα αποτελέσματα ενός προγράμματος 
αποτιμώνται με βάση τον αριθμό των δημοσιεύσεων ή των παραπομπών ή της αναγνώρισής 
τους από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, για μία μικρομεσαία επιχείρηση η ίδια έννοια 
αποτελέσματος μεταφράζεται με την ικανότητα εισαγωγής στην αγορά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας.

Το προτεινόμενο μοντέλο αποσκοπεί, εν τέλει, στην ενίσχυση της διάρθρωσης των 
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υφιστάμενων προγραμμάτων και οργάνων με νέα όργανα και την αποκατάσταση των 
υφισταμένων ανισορροπιών στο επίπεδο της πρόσβασης και της συμμετοχής.

Η συνοχή του ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και καινοτομίας και του πεδίου που 
καλύπτει, από τα πανεπιστήμια μέχρι την αγορά, η οποία συνεπάγεται με τον πιο 
συγκεκριμένο τρόπο τη συμμετοχή των πολιτών και των παραγόντων οι οποίοι εκ 
παραδόσεως αποκλείονται από την διαδικασία αυτή, καθώς και η διαφάνεια και ο 
καθορισμός σαφών κανόνων συνοψίζουν τις προτάσεις που περιλαμβάνει η παρούσα έκθεση.


