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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 13.3.2009
COM(2009) 116 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Μια στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτοµία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη: Ανεβάζοντας
τον πήχυ
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Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει µια στρατηγική που έχει σκοπό να καθιερώσει τη
βιοµηχανική και τεχνολογική ηγεσία της Ευρώπης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και
των επικοινωνιών (ΤΠΕ), να καταστήσει την Ευρώπη ελκυστικότερη για τις επενδύσεις και
τις δεξιότητες στον τοµέα των ΤΠΕ, και να εξασφαλίσει ότι η οικονοµία και η κοινωνία της
ωφελούνται πλήρως από τις εξελίξεις των ΤΠΕ.
Στηριζόµενη στα προτερήµατα της Ευρώπης, η στρατηγική επιδιώκει να συµβάλει στην
ενίσχυση των προσπαθειών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας στις ΤΠΕ (Ε&Α&Κ) και στη
µεγιστοποίηση του αντικτύπου τους στο σηµερινό οικονοµικό πλαίσιο. Αποτελεί µέρος των
προετοιµασιών ενός ευρωπαϊκού σχεδίου υπέρ της καινοτοµίας και της έρευνας στο οποίο θα
περικλείονται οι βασικές τεχνολογίες του µέλλοντος, µεταξύ δε αυτών οι ΤΠΕ, σύµφωνα µε
την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου1.
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Οι ΤΠΕ παρέχουν τις αναγκαίες υποδοµές και εργαλεία για τη δηµιουργία, τη διανοµή και τη
διάχυση γνώσης. Αυξάνουν την ικανότητα καινοτοµίας όλων των τοµέων δραστηριότητας
και συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 40% στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας2.
Η παγκόσµια αγορά ΤΠΕ έχει φθάσει σε 2.000 δισεκατ. ευρώ και αυξάνεται αυτήν την
περίοδο κατά 4% ετησίως. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει µεν το 34% αυτού του ποσού, αλλά η
προστιθέµενη αξία του ευρωπαϊκού κλάδου των ΤΠΕ ανέρχεται σε µόλις 23% του συνόλου3.
Ο συγκεκριµένος κλάδος αντιπροσωπεύει ποσοστό 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και ακόµη
µεγαλύτερο εάν συνεκτιµηθεί και η προστιθέµενη αξία των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους.
Οι ΤΠΕ είναι επίσης ουσιαστικές για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στις
οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Ευρώπη. ∆ίνουν µοναδικές απαντήσεις π.χ. στις
αυξανόµενες ανάγκες βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και ευγηρίας, ενίσχυσης της
ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλότερης
κατανάλωσης άνθρακα και ευφυών συστηµάτων µεταφορών.
Η σηµασία των ΤΠΕ απεικονίζεται στους προϋπολογισµούς Ε&Α παγκοσµίως, όπου οι ΤΠΕ
αντιπροσωπεύουν κατά κανόνα περισσότερο από 30% του συνόλου4. Αυτό επίσης δείχνει ότι
είµαστε ακόµα στα αρχικά στάδια της επανάστασης των ΤΠΕ.
Σήµερα, για να ανταγωνιστεί σε µια παγκόσµια κλίµακα, η Ευρώπη πρέπει συνεχώς να
ενισχύει µια στερεά βάση γνώσεων στις ΤΠΕ, να διαµορφώνει τις εξελίξεις ΤΠΕ και να
αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καινοτοµίες στις ΤΠΕ στο πιο αρχικό στάδιο.
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2.
2.1.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Αναγκαιότητα εξόδου από την οικονοµική ύφεση

Οι ΤΠΕ παρέχουν εργαλεία ζωτικής σηµασίας για την έξοδο από την τρέχουσα οικονοµική
επιβράδυνση5,
την
οικοδόµηση
εύρωστων
οικονοµιών,
τη
βελτίωση
της
αποτελεσµατικότητας που απαιτείται στο δηµόσιο τοµέα µας και τον περιορισµό των
αυξανόµενων δαπανών που συνδέονται π.χ. µε τη γήρανση του πληθυσµού, την ενέργεια και
το περιβάλλον.
Η τρέχουσα οικονοµική κρίση κινδυνεύει να υπονοµεύσει την πρόσφατη βελτίωση των
ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α ΤΠΕ. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται ακόµη πιο επιτακτική
η ανάγκη δηµόσιων πολιτικών ικανών να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη
διατήρηση, ή ακόµα και για την αύξηση, της υποστήριξης που παρέχεται στην Ε&Α.
Ορισµένες καινοτοµίες στον τοµέα των ΤΠΕ είναι σήµερα ώριµες για ευρύτερη εφαρµογή
και διάδοση στις σύγχρονες υποδοµές. Παραδείγµατος χάριν, τα ευρυζωνικά δίκτυα
αυξάνουν τη ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες· οι πανευρωπαϊκές διαλειτουργικές
ψηφιακές υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και οι
ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις είναι σηµαντικές για την ορθή λειτουργία της ενιαίας
αγοράς· τα ευφυή συστήµατα µεταφορών συµβάλλουν στην καθιέρωση καθαρότερων,
αποδοτικότερων και ασφαλέστερων µεταφορών.
2.2.

Νέες ευκαιρίες κατάκτησης πρωτοπορίας

Οι οικονοµίες που καθορίζουν την κατεύθυνση και τον ρυθµό εξέλιξης των ΤΠΕ θα είναι
επίσης εκείνες που θα ωφεληθούν περισσότερο από την εξέλιξη αυτή.
Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να κατακτήσει την πρωτοπορία όσον αφορά την ανάπτυξη, τον
έλεγχο και τη διαµόρφωση του "µελλοντικού ∆ιαδικτύου" που θα αντικαταστήσει βαθµιαία
τον σηµερινό Παγκόσµιο Ιστό και τα σηµερινά σταθερά και κινητά δίκτυα και υποδοµές
υπηρεσιών6. Η διασύνδεση τρισεκατοµµυρίων συσκευών µε ταχύτητες υπερβαίνουσες τις
εκατοντάδες MBIT/s θα αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε και έχουµε
πρόσβαση στη γνώση και θα µεταβάλει ριζικά τα συστήµατα παραγωγής και διανοµής καθώς
και τις υπηρεσίες που παρέχουν ο ιδιωτικός και ο δηµόσιος τοµέας.
Θα παρατηρηθεί αύξηση της συµµετοχής των χρηστών στα κοινοτικά δίκτυα, των διοµότιµων
συστηµάτων και των µορφών παραγόµενου από τους χρήστες ψηφιακού περιεχοµένου. Οι
χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση όχι µόνο να εξαγάγουν πληροφορίες αλλά και να τις
χειρίζονται αποτελεσµατικά και να αποκοµίζουν κατάλληλα διδάγµατα.
Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να κατακτήσει την πρωτοπορία στα δοµοστοιχεία και συστήµατα
ΤΠΕ της επόµενης γενιάς, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν η
νανοηλεκτρονική, η φωτονική και η οργανική (ή αλλιώς "πλαστική") ηλεκτρονική, καθώς
επίσης και στα ευφυή συστήµατα που προορίζονται για αγορές όπως τα αυτοκίνητα και η
υγεία. Παράλληλα, έχει κρίσιµη σηµασία να έχει την πρωτοπορία στη δηµιουργία ριζικά
καινοτόµων τεχνολογικών παραδειγµάτων και στη νέα πολυεπιστηµονική Ε&Α στα όρια
µεταξύ ΤΠΕ και άλλων τοµέων.
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Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να έχει το προβάδισµα στην εξέλιξη των ΤΠΕ την οποία
καθιστούν αναγκαία οι κοινωνικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει. Παραδείγµατος χάριν,
πρέπει να είναι ο πρόδροµος στην ανάπτυξη βασιζόµενων σε ΤΠΕ συστηµάτων
εξατοµικευµένης υγειονοµικής µέριµνας και περίθαλψης, ικανών να βελτιώσουν ουσιαστικά
τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών7 και να αυξήσουν την ανεξαρτησία των
ηλικιωµένων. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να καθοδηγήσει την ανάπτυξη εργαλείων
παρακολούθησης και ελέγχου, βασιζόµενων σε ΤΠΕ και ικανών να βελτιστοποιήσουν την
ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την προστασία στα κτίρια και τις µεταφορές8.
Η Ευρώπη έχει αναγνωρισµένο προβάδισµα σε πεδία ΤΠΕ όπως ο εξοπλισµός και οι
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, το επιχειρηµατικό λογισµικό, η ροµποτική, οι τεχνολογίες
ασφάλειας και η φωτονική. Έχει επίσης το παγκόσµιο προβάδισµα σε αγορές εφαρµογών
ΤΠΕ όπως η τηλεϊατρική και ο ιατρικός εξοπλισµός, η ηλεκτρονική αυτοκινήτων και η
αεροδιαστηµική ηλεκτρονική, καθώς και στις ενσωµατωµένες ΤΠΕ που υποστηρίζουν την
καινοτοµία σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το προβάδισµα σε όλα αυτά τα πεδία της
παρέχει της δυνατότητα να διαµορφώσει και να καθορίσει την εξέλιξη των ΤΠΕ και να
επωφεληθεί από τις µελλοντικές ευκαιρίες.
Για να το πετύχει αυτό, η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει νέα, πιο ευέλικτα και ανοικτά
πρότυπα καινοτοµίας στα οποία οι κύριοι χρήστες και κοινότητες καινοτοµίας θα
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε µια Ε&Α που θα βασίζεται στην εµπειρία.
2.3.

Ανεπάρκεια επενδύσεων για την Ε&Α&Κ στον τοµέα των ΤΠΕ

Στην ΕΕ η Ε&Α ΤΠΕ αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των δαπανών Ε&Α του ιδιωτικού
τοµέα, το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας Ε&Α και το ένα πέµπτο των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας9. Παρόλα αυτά, όµως, οι δαπάνες Ε&Α του ιδιωτικού τοµέα των ΤΠΕ στην
Ευρώπη αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ήµισυ των σχετικών δαπανών του αντίστοιχου
αµερικανικού, το οποίο αντιπροσωπεύει το ήµισυ της συνολικής διαφοράς των ιδιωτικών
δαπανών Ε&Α.
Επιπλέον, στην ΕΕ παρατηρείται αυξανόµενο έλλειµµα κατάλληλων δεξιοτήτων Ε&Α στον
τοµέα των ΤΠΕ, το οποίο έχει ως συνέπεια τη µη πλήρωση πολλών εκατοντάδων χιλιάδων
κενών θέσεων10.
Η Ευρώπη διαθέτει σχετικά ελάχιστους διεθνώς αναγνωρισµένους πόλους αριστείας στον
τοµέα των ΤΠΕ Αυτό έχει επιπτώσεις στην ελκυστικότητα της Ευρώπης στους µαθητές, τους
σπουδαστές και τους ερευνητές καθώς επίσης και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Η Καλιφόρνια
και µόνο προσελκύει δύο φορές περισσότερα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου απ' ό,τι το
σύνολο της Ευρώπης11.
Οι προεµπορικές δηµόσιες προµήθειες ΤΠΕ για τον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων υπηρεσιών
είναι ιδιαίτερα χαµηλές στην Ευρώπη. Αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1 δισεκατ. ευρώ στην
ΕΕ έναντι άνω των 10 δισεκατ. ευρώ στις ΗΠΑ12. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι µόνο στην
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ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών µας· αντιπροσωπεύει επίσης
χαµένες ευκαιρίες κατάκτησης νέων αγορών για τους ευρωπαίους προµηθευτές µέσω του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της πρώτης επιχειρηµατικής παρουσίας.
2.4.

Εµπόδια στην επιχειρηµατική ανάπτυξη των ΤΠΕ

Τα ποσοστά εισόδου, επιβίωσης και εξόδου επιχειρήσεων από τις αγορές σε ολόκληρη την
ΕΕ είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα ποσοστά των ανταγωνιστών της. Σε άλλα µέρη του
κόσµου, εντούτοις, οι νέες ευηµερούσες επιχειρήσεις επεκτείνονται γρηγορότερα, οι
νεοεισερχόµενοι επιδεικνύουν λιγότερο οµοιογενή επίπεδα παραγωγικότητας και οι
παραγωγικότερες εταιρίες έχουν ισχυρότερη τάση να αυξήσουν τα µερίδιά τους στην
αγορά13.
Αυτό υποδηλώνει ότι, στην ΕΕ, περισσότερα προβλήµατα θέτουν τα εµπόδια στη µεγέθυνση
των επιχειρήσεων παρά τα εµπόδια στην εκκίνησή τους. Οι λόγοι της µη µεγέθυνσης των
ευρωπαϊκών ΜΜΕ είναι πολλαπλοί: π.χ. απουσία καλών συνθηκών πρόσβασης των
ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις αγορές, την καινοτοµία και τη χρηµατοδότηση, υπερβολικές
διοικητικές επιβαρύνσεις, κτλ.
2.5.

Η καινοτοµία ΤΠΕ αντιµέτωπη µε κατακερµατισµένες αγορές

Ο κατακερµατισµός της ευρωπαϊκής αγοράς καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ
αποτελεί µία από τις κύριες αιτίες του χαµηλού επιπέδου επενδύσεων και της αργής
ανάπτυξης των ΜΜΕ υψηλού αναπτυξιακού δυναµικού.
Οι συνθήκες πλαισίωσης των καθεστώτων κανονιστικής ρύθµισης, τυποποίησης και
προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) πρέπει να προσαρµοστούν στις
νέες πραγµατικότητες. Παρά την ελευθέρωση του ευρωπαϊκού τοµέα των τηλεπικοινωνιών,
δεν έχει ακόµη επιτευχθεί µια πραγµατικά εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών. Οι δοµές και
οι διαδικασίες τυποποίησης πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες και αντιδραστικές και να κάνουν
σαφέστερη διάκριση µεταξύ των αποστολών που απαιτούν δηµόσια παρέµβαση και εκείνων
που χρειάζεται να καθορίζονται από τη δυναµική της αγοράς. Χρειάζεται επίσης να βελτιωθεί
το σύστηµα των ∆∆Ι µε τη δηµιουργία ενός κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που θα
επιτρέπει στις καινοτόµες επιχειρήσεις ΤΠΕ να προστατεύουν τις εφευρέσεις τους στην
ενιαία αγορά14.
Στην Ευρώπη ο κατακερµατισµός της ζήτησης καινοτοµιών βασιζόµενων στις ΤΠΕ και ο
αργότερος ρυθµός υιοθέτησής τους από τον δηµόσιο τοµέα αποτελούν επίσης σοβαρές
αδυναµίες. Συνήθως υπάρχει ελάχιστη συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων αρχών που
προµηθεύονται καινοτόµες βασιζόµενες σε ΤΠΕ λύσεις (π.χ. για την υγεία, τις µεταφορές,
την ενέργεια) και εκείνων που είναι υπεύθυνες για την Ε&Α/την καινοτοµία Αυτό
υποδηλώνει ανεπαρκή συνειδητοποίηση των νέων αναγκών δηµόσιας υπηρεσίας, αφενός, και
άγνοια των τεχνολογικών καινοτοµιών, αφετέρου, καθώς επίσης και ανεπαρκή σύνδεση
µεταξύ των προγραµµάτων για την Ε&Α/καινοτοµία και των προγραµµάτων δηµόσιων
προµηθειών.
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2.6.

Κατακερµατισµός των προσπαθειών Ε&Α και καινοτοµίας στις ΤΠΕ

Παρά τις πρόσφατες πρωτοποριακές προσπάθειες, όπως οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες
(ΚΤΠ)15 και τα κοινά ερευνητικά προγράµµατα βάσει του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου
Ε&Α (ΠΠ7) της ΕΕ, το ευρωπαϊκό τοπίο έρευνας και ανάπτυξης των ΤΠΕ παραµένει
κατακερµατισµένο16.
∆ιαπιστώνεται ελάχιστη διασύνδεση µεταξύ των πολιτικών "του τριγώνου της γνώσης"
(καινοτοµία, Ε&Α, εκπαίδευση), οι οποίες συχνά χαράσσονται µεµονωµένα και
αποσπασµατικά από διαφορετικά υπουργεία ή σε διαφορετικά επίπεδα.
Οι συνέπειες είναι: αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών, έλλειψη κρίσιµης µάζας, δυσκολίες
από κοινού αντιµετώπισης κοινών προκλήσεων και, τέλος, ανεπαρκής αποδοτικότητα των
επενδύσεων στην Ε&Α.
2.7.

Πολύπλοκοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Η ΕΕ, τα κράτη µέλη (ΚΜ) και οι διακυβερνητικοί οργανισµοί έχουν θέσει σε ισχύ
συµπληρωµατικές πολιτικές και µέτρα προς υποστήριξη της Ε&Α&Κ στην Ευρώπη. Για να
διευκρινίσει τους όρους και το πλαίσιο χρησιµοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει πρακτικό οδηγό σχετικά µε τις δυνατότητες
χρηµατοδότησης της έρευνας και της καινοτοµίας από την ΕΕ. Εντούτοις, οι δυνητικοί
δικαιούχοι συχνά βρίσκονται σε σύγχυση και δυσκολεύονται να διακρίνουν ποια πηγή
χρηµατοδότησης είναι η πιο ενδεδειγµένη για µια δεδοµένη δραστηριότητα.
Παρά το γεγονός ότι η έκθεση 2008 της οµάδας εµπειρογνωµόνων Aho (έκθεση εκ των
υστέρων αξιολόγησης της ευρωπαϊκής Ε&Α ΤΠΕ) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι σχετικές
επενδύσεις αποτέλεσαν αντικείµενο ορθής διαχείρισης και πέτυχαν όντως τους στόχους τους,
και ακόµη και µε τις βελτιώσεις που εισήγαγε το ΠΠ7, η οµάδα συνέστησε την απλοποίηση
και τη βελτίωση της ευελιξίας των µηχανισµών χρηµατοδότησης µε την ανάπτυξη µιας
προσέγγισης επίδειξης µεγαλύτερης εµπιστοσύνης προς τους συµµετέχοντες.
3.

ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕ∆ΡΙΑΣ

Για να ενισχύσει τις δυνάµεις της και να επωφεληθεί των νέων ευκαιριών στις ΤΠΕ, η
Ευρώπη πρέπει να καθορίσει πιο φιλόδοξους στόχους. Μια αποδοτικότερη και συστηµική
στρατηγική Ε&Α&Κ στις ΤΠΕ θα πρέπει να καλύπτει τόσο την προσφορά όσο και τη
ζήτηση, να διατέµνει τον κύκλο της καινοτοµίας και το «τρίγωνο της γνώσης» ευνοώντας την
αύξηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ χρηστών και παραγωγών και να συµβάλει στην
καλύτερη διασύνδεση των περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών πολιτικών –σύµφωνα µε
τη διευρυµένη στρατηγική καινοτοµίας της ΕΕ και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται κινητοποίηση των πόρων και των ενδιαφερόµενων µερών
γύρω από τρεις αλληλένδετους άξονες δράσης:
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3.1.

(1)

αύξηση των δηµόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α&Κ ΤΠΕ
στην Ευρώπη και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους·

(2)

εστίαση των προσπαθειών Ε&Α&Κ ΤΠΕ σε καίρια πεδία προτεραιότητας και
µείωση της διασποράς τους·

(3)

διευκόλυνση της εµφάνισης νέων δηµόσιων και ιδιωτικών αγορών
καινοτόµων λύσεων ΤΠΕ.

Αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις της κατά τρόπο ώστε να επιτύχει διπλασιασµό
της αξίας των επενδύσεων Ε&Α ΤΠΕ σε µια δεκαετία.
1.

Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι δηµόσιες πολιτικές δηµιουργούν
κατάλληλες συνθήκες για τη διατήρηση της υποστήριξης της Ε&Α.
Οι ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων για συνεργατική Ε&Α ΤΠΕ επιπέδου ΕΕ
βάσει του ΠΠ7 θα αυξηθούν από €1,1 δισεκατ. ευρώ το 2010 σε 1,7 δισεκατ.
ευρώ το 2013.
Τα κράτη µέλη καλούνται να επιτύχουν αντίστοιχη αύξηση προϋπολογισµού στα
εθνικά τους προγράµµατα, αναπροσανατολίζοντας ένα µέρος των υφιστάµενων
δηµόσιων πόρων και προσδιορίζοντας νέα µέσα διασφάλισης δηµόσιων και
ιδιωτικών κεφαλαίων, και παράλληλα, αποφεύγοντας τα φαινόµενα υποκατάστασης
και εξασφαλίζοντας ότι οι ιδιωτικοί επενδυτές εξακολουθούν να ανταγωνίζονται για
τις καλύτερες ιδέες. Λαµβανοµένων υπόψη των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών
περιορισµών, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται επίσης για να διερευνήσουν νέους
µηχανισµούς βελτίωσης της αποδοτικότητας των δηµόσιων δαπανών στην Ε&Α
ΤΠΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να συγκρίνει τις
επενδύσεις στην Ε&Α ΤΠΕ στην ΕΕ 9.

2.

Η αυξανόµενη προσφυγή σε δηµόσιες συµβάσεις για Ε&Α&Κ ΤΠΕ θα συµβάλει
στη βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών µας και θα δηµιουργήσει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα πρώτης επιχειρηµατικής παρουσίας.
Τα κράτη µέλη καλούνται να κάνουν πιο στρατηγική και εκτεταµένη χρήση των
δηµόσιων συµβάσεων στον τοµέα της Ε&Α&Κ ΤΠΕ και να διερευνήσουν τη χρήση
των προεµπορικών δηµόσιων συµβάσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει δράσεις προώθησης της ανταλλαγής
εµπειριών και θα εξετάσει τρόπους παροχής κινήτρων για την εφαρµογή κοινών
διαδικασιών ανάθεσης προεµπορικών δηµόσιων συµβάσεων.

3.

EL

Η αύξηση των δηµόσιων δαπανών στην Ε&Α ΤΠΕ είναι µεν αναγκαία, αλλά δεν
αρκεί να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις. Τα προγράµµατα που έχουν αναληφθεί
στα πλαίσια των ΚΤΠ του ΠΠ7 έχουν καταδείξει ότι ο ιδιωτικός τοµέας
προσελκύεται από συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆Ι) που
επιταχύνουν την καινοτοµία, χάρη σε κοινές στρατηγικές τεχνολογικής ανάπτυξης,
τη συνδιάθεση πόρων και την εφαρµογή πιο ευέλικτων διαδικασιών.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει και άλλα πεδία στα οποία απαιτείται
συνδυασµός στρατηγικών και πόρων, όπως το µελλοντικό ∆ιαδίκτυο, για να
διαπιστώσει µε ποιους τρόπους οι Σ∆Ι θα µπορούσαν να προωθήσουν την
καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. Θα διερευνήσει επίσης πιθανούς τρόπους
επέκτασης των Σ∆Ι σε πεδία εφαρµογών και υπηρεσιών ΤΠΕ, ενδεχοµένως
υπαγόµενων σε άλλους θεµατικούς τοµείς του ΠΠ7, π.χ. µέσω συντονισµένων
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.
4.

Η πολιτική συνοχής προσφέρει µια άλλη σηµαντική πηγή χρηµατοδοτικής στήριξης
της Ε&Α&Κ ΤΠΕ.
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται να διατηρήσουν τις επενδύσεις
τους σε αυτό τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της συγχρηµατοδότησης της
κατασκευής και του εξοπλισµού εγκαταστάσεων Ε&Α ΤΠΕ, καθώς και της
στήριξης νέων προσεγγίσεων, όπως η Ε&Α, που βασίζεται στις ανάγκες των
χρηστών ή στην εµπειρία.

5.

Χρειάζεται να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να διευκολυνθεί ακόµη
περισσότερο η πρόσβαση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των µέσου
µεγέθους επιχειρήσεων, σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, σε
επιχειρηµατικά κεφάλαια και σε δάνεια υπέρ της Ε&Α ΤΠΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δηµιουργήσει πλατφόρµες εντατικότερου διαλόγου
µεταξύ επενδυτών και παραγωγών καινοτοµίας στον τοµέα των ΤΠΕ σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για την παροχή
εγγυήσεων για επενδύσεις σε ταχείας ανάπτυξης εταιρείες ΤΠΕ µέσω του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, του µηχανισµού χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης
καταµερισµού του κινδύνου που δηµιουργήθηκε βάσει του ΠΠ7 και άλλων
µηχανισµών της ΕΤΕ. Θα υποστηρίξει επίσης δράσεις πληροφόρησης σχετικά µε
τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες και τις σχετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρµόζει πολιτική
ενθάρρυνσης της αύξησης της συµµετοχής των ΜΜΕ στον τοµέα των ΤΠΕ, τόσο
στο πλαίσιο όσο και εκτός του ΠΠ7.
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες καλούνται να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους σε
αυτόν τον τοµέα, ιδίως µέσω πιο εστιασµένων πολιτικών για τους συνεργατικούς
σχηµατισµούς και της υποστήριξης των καινοτόµων ΜΜΕ (µεταξύ άλλων, µέσω
της βασιζόµενης στο άρθρο 169 της συνθήκης πρωτοβουλίας Eurostars), σύµφωνα
µε τους κανόνες που διατυπώνονται στις κατευθυντήριες γραµµές για τα κεφάλαια
επιχειρηµατικού κινδύνου, το πλαίσιο Ε&Α&Κ και τον πρόσφατο γενικό κανονισµό
απαλλαγής κατά κατηγορία.
Οι εθνικές και περιφερειακές διαχειριστικές αρχές των κρατών µελών µπορούν να
επιλέξουν να συµµετάσχουν στην πρωτοβουλία JEREMIE και να αξιοποιήσουν
τους πόρους του ETΠA για να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και
την επέκταση ΜΜΕ.
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3.2.

Καθορισµός προτεραιοτήτων και µείωση του κατακερµατισµού

Η Ευρώπη θα πρέπει να συντονίσει καλύτερα τις πολιτικές της και να εστιάσει και να
εξειδικεύσει τους πόρους της µε σκοπό ιδίως την ανάπτυξη πόλων παγκόσµιας αριστείας
στον τοµέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη.
Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ της Κοινότητας, των
κρατών µελών, των περιφερειών, των επιχειρήσεων και των πανεπιστηµίων, και η Κοινότητα
να διαδραµατίζει κυρίως ρόλο διευκόλυνσης των πολυµερών διεθνικών συνεργασιών.
1.

Το πρώτο επίπεδο συντονισµού είναι η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και
πολιτικών σε κλίµακα ΕΕ.
Τα κράτη µέλη καλούνται να ενισχύσουν το διάλογο που έχει καθιερωθεί στο
πλαίσιο του φόρουµ των εθνικών διευθυντών έρευνας ΤΠΕ καθώς και τους δεσµούς
µε οµάδες όπως η συµβουλευτική οµάδα ΤΠΕ και τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές
πλατφόρµες (ΕΤΠ) που έχουν σχέση µε τις ΤΠΕ.
Σε νευραλγικής σηµασίας τοµείς, όπως η νανοηλεκτρονική και οι βασισµένες στο
διαδίκτυο υπηρεσίες, χρειάζεται να αναπτυχθεί επειγόντως ένα κοινό ευρωπαϊκό
όραµα όχι µόνο για την Ε&Α αλλά προ πάντων για ολόκληρη την αλυσίδα της
καινοτοµίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και για το ρόλο των δηµόσιων πολιτικών
στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας.
Στηριζόµενη στο έργο που έχει επιτελεστεί στο πλαίσιο των ΕΤΠ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα ενισχύσει τις οµάδες ενδιαφερόµενων µερών, για να καταρτίσει
χάρτες πορείας που θα καλύπτουν από την Ε&Α έως την εµπορική διάθεση, και να
προτείνει προτεραιότητες δηµόσιας πολιτικής για την ανάπτυξη νευραλγικών
τοµέων στην Ευρώπη.

2.

Ένα βήµα περαιτέρω θα είναι η καθιέρωση της συνδιάθεσης πόρων στις
περιπτώσεις που αυτή είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση µιας πρόκλησης.
Στηριζόµενη στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί από το EUREKA, τις ΚΤΠ και το
κοινό πρόγραµµα έρευνας "Αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από το
περιβάλλον", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει και άλλα πεδία στα οποία η
ανάληψη κοινής δράσης θα µπορούσε να δηµιουργήσει την αναγκαία κρίσιµη µάζα,
είτε για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η
αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, είτε για την
επίτευξη πολύ συγκεκριµένων στόχων που αφορούν τις επιχειρήσεις.

3.

Ένας άλλος τοµέας όπου χρειάζεται να ενισχυθεί η πολυµερής συνεργασία µεταξύ
των κρατών µελών και των περιφερειών τους είναι ο τοµέας των υποδοµών Ε&Α
ΤΠΕ και των βασισµένων στη γνώση συστάδων καινοτοµίας, στηριγµένος στην
εµπειρία µε το µεγάλης χωρητικότητας ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας GΙANT και
την υποδοµή πλέγµατος EGEE.
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες καλούνται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους
στον προγραµµατισµό, την εφαρµογή και τη διανοµή των υποδοµών για
Ε&Α&Κ ΤΠΕ, ιδιαίτερα στους τοµείς που απαιτούν τις µεγάλες επενδύσεις, π.χ.
νανοηλεκτρονική, οργανική ηλεκτρονική και φωτονική·υψηλής απόδοσης
υπολογιστικές εγκαταστάσεις·και πειραµατικές εγκαταστάσεις για τα δίκτυα, το
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λογισµικό και τις υπηρεσίες. Αυτό είναι ουσιαστικό προκειµένου να συγκεντρώσει
τις προσπάθειες, να ειδικευτεί και να παγιοποιήσει τις συστάδες καινοτοµίας και
γνώσης υψηλής-εσωτερικής διαµέτρου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει την υποστήριξη για τις πλατφόρµες
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών σε αυτόν τον τοµέα.
4.

Τα νέα όργανα όπως οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτοµίας ΤΠΕ (KICs) υπό την
εποπτεία του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) θα
διαδραµατίσουν βασικό ρόλο προκειµένου να φέρουν τις σχετικούς βιοµηχανίες,
τους επιχειρηµατίες, τα ιδρύµατα Ε&Α και τα πανεπιστήµια πιο κοντά από κοινού.
Οι πόλοι γνώσης διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην κινητικότητα των ερευνητών
µεταξύ της βιοµηχανίας και του ακαδηµαϊκού κόσµου, ο οποίος είναι ένας κύριος
παράγοντας για να καταστήσει τις ερευνητικές σταδιοδροµίες ΤΠΕ
ελκυστικότερες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει το διοικητικό συµβούλιο του ΕΙΤ να λάβει
πλήρως υπόψη τις ευκαιρίες και προκλήσεις των ΤΠΕ στον καθορισµό των τοµέων
προτεραιότητας για KICs.

5.

Υπάρχει ένα αυξανόµενο έλλειµµα στην ΕΕ κατάλληλων δεξιοτήτων στην Ε&Α
ΤΠΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την υποστήριξή της προς τις "νέες δεξιότητες
για τις νέες θέσεις", "ψηφιακές ειδικότητες" και e-Skills πρωτοβουλίες17,
συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειών, ώστε να ενθαρρυνθούν οι νεαροί και οι
γυναίκες για να επιλέξουν τις σταδιοδροµίες ΤΠΕ.

3.3.

∆ιευκόλυνση της ανάδυσης νέων αγορών καινοτοµίας

Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να παράγει και να εµπορευµατοποιεί το ισοδύναµο του
µεριδίου της στην παγκόσµια αγορά ΤΠΕ. Αυτό απαιτεί τη δηµιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων για την αύξηση των επιχειρήσεων ΤΠΕ, για εντατικότερες συνεργασίες και
για το άνοιγµα νέων αγορών για καινοτοµίες σε επίπεδο ΕΕ.
Εκτός από τα µέτρα γενικής πολιτικής που δηµιουργούν περισσότερους ευνοϊκούς όρους για
τις επιχειρησιακές εξελίξεις στην ΕΕ, ο δηµόσιος τοµέας ως προµηθευτής των λύσεων ΤΠΕ
µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο καθοδήγησης των καινοτοµιών ΤΠΕ.
1.

η πολιτική στον τοµέα Ε&Α&Κ ΤΠΕ πρέπει να βοηθήσει την ανάπτυξη άλλων
πολιτικών - για την υγεία, την ενέργεια, τη µεταφορά κ.λπ. - για να επιτρέψει στην
Ευρώπη να καινοτοµήσει γρηγορότερα στις κάθετες αγορές και να εκσυγχρονίσει τις
υπηρεσίες της σε απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις.
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες καλούνται να προωθήσουν την πιο στενή
συνεργασία µεταξύ των χρηστών και των παραγωγών καινοτοµιών ΤΠΕ στα
διάφορα επίπεδα εξουσίας και υπηρεσιών. Αυτό η συνεργασία πρέπει να έχει ως
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αποτέλεσµα την εκπόνηση κοινών χρονοδιαγραµµάτων όσον αφορά τις ανάγκες
των δηµόσιων υπηρεσιών µε την βοήθεια των ΤΠΕ.
Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται επίσης να εντείνουν τη
συνεργασία τους για τον καθορισµό και την ικανοποίηση της δηµόσιας απαίτησης
για την καινοτοµία ΤΠΕ. Αυτό πρέπει να επιτρέψει στους προµηθευτές να
µοιραστούν τους κινδύνους και τις δαπάνες σχετικά µε την καινοτοµία και την Ε&Α,
ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η συνοχή των λύσεων και να
αξιοποιηθούν οι οικονοµίες κλίµακας.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες καλούνται να διευκολύνουν την
ανάπτυξη των αγορών για την καινοτοµία στις ΤΠΕ, προκειµένου να αυξηθούν οι
επενδύσεις και η διάδοση των ΤΠΕ.
Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία "περιφερειών για την οικονοµική αλλαγή"
18
συµβάλλει σηµαντικά στη διαπεριφερειακή συνεργασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανταλλαγή εµπειριών σε όλα τα
επίπεδα.
2.

Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της εµφάνισης των προτύπων είναι
απαραίτητη για τη διάδοση της καινοτοµίας σε ευρεία κλίµακα εντός της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την αναθεώρηση της
διαδικασίας τυποποίησης ΤΠΕ, µέσω της Λευκής Βίβλου που προβλέπεται για την
άνοιξη του 2009. Θα καταρτιστεί ένας κατάλογος προτεραιοτήτων, προκειµένου να
εξαλειφθούν τα εµπόδια στην ανάπτυξη των αγορών για τις καινοτοµίες ΤΠΕ. Αυτός
ο κατάλογος προτεραιοτήτων θα περιλάβει τις προτάσεις βελτίωσης της σχέσης
µεταξύ των ερευνητών, των οργανώσεων τυποποίησης, των φόρουµ ΤΠΕ και των
κοινοπραξιών ΤΠΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει και θα ενισχύσει, µέσω του µέρους ΤΠΕ του
προγράµµατος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (cip), ένα
σύνολο πανευρωπαϊκών πιλοτικών δράσεων µε στόχο τη δοκιµή, την έγκριση και τη
διάδοση των καινοτόµων λύσεων ΤΠΕ, ειδικότερα για τις υπηρεσίες του
δηµόσιου τοµέα. Το Cip θα υποστηρίξει επίσης τις ΜΜΕ που χρησιµοποιούν
πιλοτικά τις ιδιαίτερα καινοτόµες τεχνολογίες και υπηρεσίες, καθώς και την
ανάπτυξη των ανοικτών καινοτοµικών πλατφορµών που βασίζονται στις
ανάγκες του χρήστη.
Η επιτυχία αυτών των πιλοτικών δράσεων θα εξαρτηθεί από τη συνεχή υποστήριξη
και τη συµµετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών των κρατών
µελών, και πρέπει να συνοδευθούν από ανάλογες ενέργειες σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
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3.4.

Ευρωπαϊκής κλίµακας σχέδια από το στάδιο της Ε&Α έως το στάδιο της
εφαρµογής
Για να επιταχύνει την επίτευξη των συγκεκριµένων κοινωνικών στόχων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τους τρόπους υποστήριξης µιας σειράς σχεδίων
ευρείας κλίµακας και µεγάλης διάρκειας που καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα
της καινοτοµίας για να αναπτύξουν τις σύγχρονες πανευρωπαϊκές υποδοµές
υπηρεσιών.
Με βάση την εµπειρία από τις Σ∆Ι στο πλαίσιο των ΚΤΠ, των πιλοτικών δράσεων
στο πλαίσιο των cip και από την πρωτοβουλία για τις πρωτοποριακές αγορές, κάθε
πρόγραµµα θα απορροφήσει µια κρίσιµη µάζα των πόρων, συµπεριλαµβανοµένων
των επιχορηγήσεων για την Ε&Α, των προεµπορικών δηµόσιων συµβάσεων και της
υποστήριξης για την καινοτοµία και την εφαρµογή. Τα παραδείγµατα είναι:
(i)

Καινοτόµες λύσεις ΤΠΕ για τη βιώσιµη υγειονοµική περίθαλψη. Η
αποτελεσµατική διαχείριση των χρόνιων ασθενειών απαιτεί ακριβείς και
αξιόπιστες συσκευές για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας και την
εξατοµικευµένη θεραπεία. Η Ε&Α απαιτείται επίσης για την αποδοτική
πρόσβαση στην ιατρική γνώση, την ανάλυση των δεδοµένων και την
ανταλλαγή τους. Η δοκιµή και η έγκριση των νέων διαδικασιών υγειονοµικής
περίθαλψης είναι ουσιαστικές, όπως είναι η πιστοποίηση και η τυποποίηση.

(ii)

Καινοτόµες λύσεις ΤΠΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η δυναµική
τιµολόγηση στο δίκτυο διανοµής απαιτεί νέες ηλεκτρονικές πλατφόρµες
εµπορικών διαπραγµατεύσεων. Η διαχείριση της ποιότητας της ηλεκτρικής
ενέργειας απαιτεί νέα αποκεντρωµένα συστήµατα παρακολούθησης και
ελέγχου και έξυπνα συστήµατα µέτρησης.

(Iii) Μια ηλεκτρονική υποδοµή διαχείρισης της ταυτότητας για την υποστήριξη
των αξιόπιστων ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού
εµπορίου. Σήµερα, ο µεγάλος αριθµός λύσεων προκαλεί τεµαχισµό των
αγορών, κλειστές λύσεις και παρεµποδίζει τον έλεγχο της διαφάνειας και των
χρηστών. Τα τρέχοντα ΠΠ7 προγράµµατα και τα πιλοτικά cip αποτελούν τα
σηµαντικά βήµατα προόδου για τη δηµιουργία ενός σχεδίου σε επίπεδο ΕΕ µε
στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας.
Θα εξεταστούν και άλλες λύσεις στο πλαίσιο των προετοιµασιών του ευρωπαϊκού
σχεδίου για την καινοτοµία και την έρευνα µέσω της δοκιµής και έγκρισης των
περιπτώσεων που θα ωφελούνταν από τις ενορχηστρωµένες προσπάθειες.
3.5.

Απλοποίηση και εξορθολογισµός
Θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση των επενδύσεων και περικοπή των διοικητικών
επιβαρύνσεων, ώστε να παρακινηθούν οι καινοτόµες επιχειρήσεις, ειδικότερα οι
ΜΜΕ, να συµµετέχουν σε τοπικές, εθνικές ή κοινοτικές δράσεις και να
καταστήσουν αποτελεσµατικότερη την Ε&Α&Κ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να υποστηρίξουν
µια νέα δράση για τη µείωση της γραφειοκρατίας και να επιτρέψουν µεγαλύτερη
ευελιξία των διαδικασιών των προγραµµάτων. Οι δηµόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα
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καλούνται να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της για την
ανάπτυξη µιας πιο ριψοκίνδυνης προσέγγισης για την υποστήριξη της Ε&Α στην
Ευρώπη.
3.6.

∆ιεθνής συνεργασία
Η διεθνής συνεργασία που εξετάζει τις επιστηµονικές και τεχνολογικές προκλήσεις
πρέπει να ενισχύσει τη θέση της ευρωπαϊκής Ε&Α, της βιοµηχανίας και των
ευρωπαϊκών τεχνολογιών στην παγκόσµια σκηνή, σε τρόπο ώστε οι συνεργάτες να
ανταλλάσσουν τις εµπειρίες τους και να αναπτύσσουν κοινούς οδικούς χάρτες,
πρότυπα και διαλειτουργικές λύσεις. Οι διεθνείς απαντήσεις στις σφαιρικές
κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις ελπίζεται ότι θα προωθήσουν τους πολιτικούς
στόχους της ΕΕ µέσω των επιλεγόµενων λύσεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξει τις σφαιρικές συνεργασίες για να
αντιµετωπίσει µερικές από τις µελλοντικές µεγάλες προκλήσεις της Ε&Α στον τοµέα
των ΤΠΕ, όπως είναι το µελλοντικό ∆ιαδίκτυο, η πληροφορική και η κβαντική
επικοινωνία ή οι βιολογικής έµπνευσης ΤΠΕ.
Τα κράτη µέλη έχουν κληθεί ήδη να καθορίσουν µαζί τους τοµείς προτεραιότητας
όπου µια συνεπής προσπάθεια της ΕΕ θα ασκούσε περισσότερη επίδραση19.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Ευρώπη, που είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια οικονοµία και κατέχει το µεγαλύτερο
µερίδιο στην παγκόσµια αγορά ΤΠΕ, δικαιολογείται να θέλει να δει τις επιχειρήσεις,
τις κυβερνήσεις, τα κέντρα Ε&Α και τα πανεπιστήµιά της να οδηγούν τις εξελίξεις
στις ΤΠΕ, να επενδύουν περισσότερο στις καινοτόµες ΤΠΕ και να αναπτύσσουν
νέες δραστηριότητες.
Εάν η Ευρώπη κατορθώσει να αυξήσει τις επενδύσεις της, να χρησιµοποιήσει από
κοινού τους πόρους της, όταν απαιτείται, και να αναπτύξει ανταγωνιστικές και
καινοτόµες αγορές, θα µπορούµε βάσιµα να ελπίζουµε ότι µέχρι το 2020:
– Η Ευρώπη θα έχει διπλασιάσει τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις της για
Ε&Α στον τοµέα των ΤΠΕ, θα έχει διπλασιάσει τις επενδύσεις κεφαλαίου σε
ταχείας ανάπτυξης ΜΜΕ στον τοµέα των ΤΠΕ και θα έχει τριπλασιάσει τις
προεµπορικές κρατικές προµήθειες ΤΠΕ·
– Η Ευρώπη θα έχει ευνοήσει την ανάπτυξη ακόµη πέντε πόλων αριστείας
παγκοσµίου επιπέδου στον τοµέα των ΤΠΕ, που προκύπτουν από τις ιδιωτικές
και δηµόσιες επενδύσεις στους πόλους αυτούς.
– Η Ευρώπη θα έχει συµβάλει στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων
στον τοµέα των ΤΠΕ , σε τρόπο ώστε το ένα τρίτο όλων των επιχειρησιακών
δαπανών Ε&Α στον τοµέα των ΤΠΕ να επενδύεται από τις επιχειρήσεις που
ιδρύθηκαν στις τελευταίες δύο δεκαετίες·
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– Ο τοµέας των ΤΠΕ της Ευρώπης θα παρέχει τουλάχιστον το ισοδύναµο του
µεριδίου του στην παγκόσµια αγορά ΤΠΕ.
Αυτή η ανακοίνωση προτείνει έναν συνδυασµό "αύξησης της ζήτησης" και
"τόνωσης της προσφοράς" µε στόχο την υποστήριξη Ε&Α&Κ στον τοµέα των ΤΠΕ
στην Ευρώπη. Αυτό προϋποθέτει αύξηση των επενδύσεων στα προγράµµατα, τόσο
όσο αφορά τη ζήτηση όσο και την προσφορά, ενίσχυση της συνεργασίας των
ενδιαφεροµένων και υποστήριξη των σχεδίων που καλύπτουν όλο το φάσµα της
καινοτοµίας.
Η στρατηγική αυτή ελπίζεται ότι θα συµβάλει στο άνοιγµα αγορών µε σαφέστερες
τις απαιτήσεις των χρηστών, που συνεπάγονται συντοµότερους κύκλους
καινοτοµίας, γρηγορότερες απαντήσεις στις κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις και
νέες δυνατότητες για τη βιοµηχανία στην Ευρώπη. Ελπίζεται επίσης ότι θα
επιταχύνει την απόδοση των επενδύσεων και θα καταστήσει ελκυστικότερη την
Ευρώπη για τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές.
Τα κράτη µέλη καλούνται για να εγκρίνουν την προτεινόµενη στρατηγική και
να ενθαρρύνουν τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και τους ενδιαφερόµενους
ιδιώτες να συµµετέχουν κατά την προετοιµασία των µελλοντικών δράσεων.
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