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Συμπράξεις καινοτομίας 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις 

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας 

«Ένωση Καινοτομίας» 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρώπη 2020: Μια στρατηγική 

για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής: Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 

της στρατηγικής Ευρώπη 2020 - Ένωση καινοτομίας (COM(2010)0546), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2, του 

Κανονισμού, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» είναι η πιο σημαντική 

έως σήμερα συγκεκριμένη προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική στον 

τομέα της καινοτομίας, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την συντονισμένη 

συνεργασία σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και τη μεγαλύτερη δυνατή 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε κάθε επίπεδο, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας αποτελούν μια 

καινοφανή ιδέα που στοχεύει στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των υφισταμένων και, 

ενδεχομένως, των νέων πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών στον τομέα 

της καινοτομίας, και στη μεγιστοποίηση και την ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων και 

πλεονεκτημάτων υπέρ της κοινωνίας, 

1. χαιρετίζει το πρώτο προτεινόμενο θέμα για τις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας με 

τίτλο «ενεργά και υγιή γηρατειά» και την προτεινόμενη προσέγγιση της Επιτροπής για 

την δρομολόγηση, σε ένα πρώτο χρόνο, ενός πιλοτικού προγράμματος, που θα συμβάλει 

στην εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τύπου για τη σύσταση αυτών των συμπράξεων 

πριν την δρομολόγηση περαιτέρω σχεδίων· 

2. καλεί την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του πρώτου πιλοτικού προγράμματος για τα 

ενεργά και υγιή γηρατειά, να συμπεριλάβει κοινωνικές καινοτομίες που θα στοχεύουν 

στην καλύτερη ποιότητα ζωής, την πρόληψη των ασθενειών, την βελτίωση των 

κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα και των κοινωνικών εταίρων, και 

την προώθηση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη 

ποιότητα ζωής· 

3. τονίζει ότι για την επιτυχία αυτής της καινοτόμου ιδέας απαιτείται ο καθορισμός του 

συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ 

των διαφόρων ενεχομένων φορέων, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση 

των επιμέρους σχεδίων, μετρήσιμους, εφικτούς και κατά το δυνατόν 

προσανατολισμένους προς την αγορά στόχους, και απλουστευμένες διοικητικές 



 

διαδικασίες για την εφαρμογή και την βέλτιστη διάδοση και πρόσβαση στα 

αποτελέσματα των ερευνών· τονίζει, επίσης, προς τούτο, τον κεντρικό ρόλο της 

Επιτροπής στην παροχή του κατάλληλου λειτουργικού πλαισίου και καθοδήγησης για τα 

διάφορά προγράμματα εντός των επιμέρους συμπράξεων· 

4. ζητεί από την Επιτροπή, κατά τον καθορισμό του πλαισίου διακυβέρνησης αυτών των 

συμπράξεων, να συντάξει έναν κατάλογο των υφισταμένων ευρωπαϊκών και εθνικών 

δομών, και να μελετήσει τις διαδικασίες εκείνες που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική 

ενσωμάτωσή τους στις συμπράξεις, χωρίς απαραίτητα να δημιουργηθούν νέες· να 

διασφαλίσει δε, την κατάλληλη συμμετοχή των μικρότερων επιχειρήσεων, των 

πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων· 

5. προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση για τις 

συμπράξεις, αντλώντας πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη, τις 

περιφέρειες και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σεβόμενη συγχρόνως σαφή 

κριτήρια, καθώς και τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και των ίσων ευκαιριών 

όσον αφορά την χορήγηση των κεφαλαίων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό την ανακοίνωση 

της Επιτροπής για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και την 

απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση· 

6. συμφωνεί με τους τομείς που επέλεξε η Επιτροπή για τις προτεινόμενες συμπράξεις, και 

ζητεί από την Επιτροπή κατά τη δρομολόγηση των επιμέρους συμπράξεων, να 

αξιολογήσει το επίπεδο και την έκταση του επιτελούμενου έργου και του δυναμικού των 

συμπράξεων, για την παροχή το συντομότερο δυνατόν αποτελεσμάτων ευρείας εμβέλειας 

υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνίας· 

7. θεωρεί ότι οι παρακάτω συμπράξεις θα επωφεληθούν άμεσα από την προστιθέμενη αξία 

που θα δημιουργηθεί, και ότι βασική αρχή αυτών των συμπράξεων θα πρέπει να είναι η 

ευφυΐα σε σχέση με τους πόρους, και συνεπώς η προώθηση της αποδοτικής 

χρησιμοποίησης των πόρων και συγχρόνως η αποτελεσματική παραγωγή σε όλη την 

αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και η έξυπνη κατανάλωση: 

α) ευφυείς πόλεις - με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της αποδοτικότητας 

στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών, και την παροχή της 

βάσης εκκίνησης για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε 

τοπικό επίπεδο, και  

β) πρώτες ύλες – με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού πρώτων υλών, με αειφόρους 

διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας, ανακύκλωσης και υποκατάστασης, έχοντας 

υπόψη ότι τα θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό της  χρήσης της γης απαιτούν 

εμπεριστατωμένες μελέτες· 

8. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο και τα αποτελέσματα 

του πιλοτικού προγράμματος και να διευκρινίσει σαφώς τον τρόπο συμμετοχής του 

Κοινοβουλίου στον καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού των μελλοντικών 

συμπράξεων, σε συνδυασμό με τον επείγοντα χαρακτήρα  των μεγάλων κοινωνικών 

προκλήσεων· προτείνει την επανεξέταση του χάρτη πορείας των δράσεων στο πλαίσιο 

των συμπράξεων δις ετησίως, και ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει τις τροποποιήσεις 

που πιθανόν θα επιφέρει στο χάρτη πορείας αναλόγως· 



9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.  

 


