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1.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η µορφή και το δυναµικό των διαφόρων κλάδων παραγωγής σε ολόκληρο τον κόσµο θα αλλάξει
µέσα στα επόµενα 5 µε 10 χρόνια. Θα δηµιουργηθούν νέα αγαθά και υπηρεσίες. Πολλά από τα
αγαθά και τις υπηρεσίες που θα διατίθενται στην αγορά το 2020 είναι ακόµη άγνωστα, αλλά
βασική κινητήρια δύναµη για τη δηµιουργία τους θα αποτελέσει η ανάπτυξη των βασικών
τεχνολογιών γενικής εφαρµογής (ΒΤΓΕ). Οι χώρες και οι περιφέρειες που θα είναι απόλυτα
εξοικειωµένες µε αυτές τις τεχνολογίες θα είναι οι πρώτες που θα µπορέσουν να στραφούν προς
µια οικονοµία της γνώσης µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα, βασική προϋπόθεση για τη
διασφάλιση της ευηµερίας, της ευµάρειας και της ασφάλειας των πολιτών τους. Εποµένως, η
ανάπτυξη των ΒΤΓΕ στην ΕΕ δεν έχει µόνο στρατηγική σηµασία: είναι απολύτως
αναγκαία1.Πράγµατι, η ΕΕ πρέπει να επιτύχει υψηλές επιδόσεις στην καινοτοµία προκειµένου να
εξοπλιστεί µε όλα τα µέσα που χρειάζεται για να αντιµετωπίσει τις σοβαρές κοινωνικές
προκλήσεις που την περιµένουν, όπως η καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και της
φτώχειας, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η αποδοτικότερη χρήση των πόρων και της
ενέργειας. Η ΕΕ, εάν προχωρήσει στην κατεύθυνση αυτή, θα µπορέσει να αξιοποιήσει τις
παγκόσµιες ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει ευκαιρίες βιώσιµης απασχόλησης µε θέσεις
εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Οι ΒΤΓΕ είναι τεχνολογίες έντασης γνώσης που συνδέονται µε
Ε&Α υψηλής έντασης, ταχείς κύκλους καινοτοµίας, υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και θέσεις
απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. ∆ιευκολύνουν την καινοτοµία όσον αφορά τις µεθόδους, τα
αγαθά και τις υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσµα της οικονοµίας και παρουσιάζουν συστηµικό
ενδιαφέρον. Έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα, που τέµνει διαφόρους τεχνολογικούς τοµείς και
τείνει προς τη σύγκλιση και την ολοκλήρωση. Οι ΒΤΓΕ µπορούν να βοηθήσουν τους
πρωτοπόρους στην τεχνολογία άλλων τοµέων να αξιοποιήσουν τις ερευνητικές τους
προσπάθειες.
Η αγορά είναι άκρως ανταγωνιστική και οι τεχνολογίες κατά κανόνα δηµιουργούνται µέσα σε
ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον όπου οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, προσφέροντας,
κυρίως, υπηρεσίες και καινοτόµες λύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο
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Στα συµπεράσµατά του της 28ης Μαΐου 2009 το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας επισηµαίνει ότι «ότι έχει
ιδιαίτερη σηµασία να διατηρηθούν ισχυρές επενδύσεις Ε&Α στον τοµέα των βιοµηχανιών υψηλής
τεχνολογίας στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις αυτές παρέχουν στους σηµαντικότερους κατασκευαστικούς
τοµείς τις απαραίτητες τεχνολογίες» και προσβλέπει «στην ιδέα της Επιτροπής για την ανάπτυξη
πρωτόβουλης πολιτικής µε στόχο την ενδυνάµωση των βιοµηχανιών υψηλής τεχνολογίας».
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επίπεδο. Εποµένως, προέχει η δηµιουργία συνεργειών και η επίτευξη κρίσιµης µάζας. Επιπλέον,
επειδή η έρευνα για τις ΒΤΓΕ συνήθως πραγµατοποιείται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις
συναρµολόγησης και παραγωγής, η εφαρµογή τους στην ΕΕ θα πρέπει να οδηγήσει στον
εκσυγχρονισµό της βιοµηχανικής βάσης και στην περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής βάσης
στην Ευρώπη. Ενώ η απαιτούµενη Ε&Α και οι ειδικές της εφαρµογές αποτελούν κατ' εξοχή
αρµοδιότητα των επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή
τους ενδεδειγµένους όρους-πλαίσια και τα κατάλληλα εργαλεία στήριξης για την ενίσχυση των
βιοµηχανικών ικανοτήτων της ΕΕ για την ανάπτυξη ΒΤΓΕ.
Η ΕΕ διαθέτει σήµερα πολύ καλό ερευνητικό και αναπτυξιακό δυναµικό σε ορισµένους
βασικούς τεχνολογικούς τοµείς γενικής εφαρµογής. Εντούτοις, δεν έχει εξίσου καλές επιδόσεις
στη µετατροπή των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε µεταποιηµένα αγαθά και υπηρεσίες. Για να
βελτιωθεί η κατάσταση αυτή απαιτείται µια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση της έρευνας,
της καινοτοµίας και της αξιοποίησης των σχετικών αποτελεσµάτων. Επιπλέον, µέχρι σήµερα, δεν
υπάρχει ενιαία αντίληψη στην ΕΕ για το τι ακριβώς πρέπει να θεωρείται βασική τεχνολογία
γενικής εφαρµογής. Η ΕΕ παρουσίασε ήδη µια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση σε
ορισµένους τοµείς, όπως στις βιοεπιστήµες και στη βιοτεχνολογία, στις νανοεπιστήµες και
νανοτεχνολογίες ή στις ενεργειακές τεχνολογίες2. ∆εν υπάρχει, όµως, συνεκτική στρατηγική σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τους τρόπους µε τους οποίους οι τεχνολογίες αυτές µπορούν να
αξιοποιηθούν βιοµηχανικά. Βασική επιδίωξη της παρούσας ανακοίνωσης είναι, αφενός, να
δροµολογηθεί µια διαδικασία εντοπισµού των ΒΤΓΕ που ενισχύουν τις ικανότητες της ΕΕ σε
επίπεδο βιοµηχανικής παραγωγής και καινοτοµίας προκειµένου να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές
προκλήσεις που την περιµένουν και αφετέρου, να διατυπωθεί µια σειρά µέτρων για τη βελτίωση
των σχετικών όρων-πλαισίου. Ως εκ τούτου, η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο
ανάπτυξης της βιοµηχανικής πολιτικής της ΕΕ και της προετοιµασίας του νέου ευρωπαϊκού
σχεδίου για την καινοτοµία3
2.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρκετά κράτη µέλη έχουν αρχίσει να εντοπίζουν τις τεχνολογίες γενικής εφαρµογής που είναι
σηµαντικές για τη µελλοντική ανταγωνιστικότητα και ευηµερία τους και να στοχοθετούν
ανάλογα τις δαπάνες τους για την Ε&Α [βλέπε SEC(2009) 1257]. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές
µεταξύ των κρατών µελών ως προς το ποιες τεχνολογίες πρέπει να θεωρούνται ΒΤΓΕ, πράγµα
που µπορεί να οφείλεται στα ισχυρά σηµεία και στους περιορισµούς του ερευνητικού και
βιοµηχανικού πεδίου τους. Έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά
µέχρι στιγµής δεν έχουν οδηγήσει σε µια κοινή θεώρηση ως προς το ποιες από τις τεχνολογίες
αυτές χρειάζονται µια πιο στρατηγική συνεργασία για τη βελτίωση της βιοµηχανικής
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«Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογίες – Μια στρατηγική για την Ευρώπη» COM(2002)27, “Nανοεπιστήµες και
νανοτεχνολογία: Σχέδιο δράσης για την Ευρώπη 2005-2009" COM(2005) 243 και ένα ευρωπαϊκό
στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο SET) COM(2007)723
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του της 12ης ∆εκεµβρίου 2008 ζητεί «να δροµολογηθεί
ευρωπαϊκό σχέδιο για την καινοτοµία που να περιλαµβάνει όλες τις προϋποθέσεις της αειφόρου ανάπτυξης
και τις κυριότερες τεχνολογίες του µέλλοντος».
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ανταγωνιστικότητας4. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση για τις επιστήµες, την τεχνολογία και
την ανταγωνιστικότητα, πρωτοπόρες χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ εστιάζουν
επίσης το ενδιαφέρον τους στις τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, ειδικά στη βιοτεχνολογία, στις
ΤΠΕ και στη νανοτεχνολογία5. Στο πλαίσιο των ΤΠΕ πρέπει να αναληφθούν άµεσες δράσεις σε
ειδικούς τοµείς, όπως ή µικροηλεκτρονική, η νανοηλεκτρονική και η φωτονική, λόγω της
κατάστασης της βιοµηχανίας της ΕΕ στον παγκόσµιο ανταγωνισµό και των προκλήσεων που
δηµιουργεί η οικονοµική κρίση6. Επειδή τα συστήµατα δέσµευσης και αποθήκευσης του
διοξειδίου του άνθρακα (CSS) αποτελούν µια άλλη δραστηριότητα για την οποία η ΕΕ έχει
προσφέρει τη συνεργασία της σε διεθνείς εταίρους, θα πρέπει να αποκτήσει και η ίδια τις
αναγκαίες και προσιτές από οικονοµική άποψη τεχνολογίες.
Με βάση τις σηµερινές παγκόσµιες τάσεις της αγοράς και της έρευνας, ως πλέον κατάλληλες
ΒΤΓΕ από στρατηγική άποψη, λόγω των οικονοµικών δυνατοτήτων που προσφέρουν, της
συµβολής τους στην επίλυση κοινωνικών προκλήσεων και της έντασης γνώσης7, θα µπορούσαν
να θεωρηθούν οι ακόλουθες:
Νανοτεχνολογία: υπόσχεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη ευφυών νανοσυσκευών και
νανοσυστηµάτων και πολύ µικρών συσκευών και συστηµάτων και να επιφέρει ριζική
επανάσταση σε ζωτικούς τοµείς όπως η υγεία, η ενέργεια, το περιβάλλον και η µεταποίηση
Μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, συµπεριλαµβανοµένων των ηµιαγωγών:
σηµαντικές για όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που χρειάζονται ευφυή χειρισµό, σε τοµείς πολύ
διαφορετικούς µεταξύ τους όπως: αυτοκινητοβιοµηχανία και µεταφορές, αεροναυπηγική και
διαστηµική. Τα ευφυή βιοµηχανικά συστήµατα χειρισµού επιτρέπουν την αποτελεσµατικότερη
διαχείριση της παραγωγής, της αποθήκευσης, της µεταφοράς και της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας µέσω ευφυών ηλεκτρικών δικτύων και συσκευών.
Η Φωτονική είναι ένας πολυεπιστηµονικός τοµέας που ασχολείται µε το φως, και περιλαµβάνει
την παραγωγή, την ανίχνευση και τη διαχείρισή του. Προσφέρει, µεταξύ άλλων, την τεχνολογική
βάση για την οικονοµική µετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρισµό που είναι σηµαντική για
την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, και µια πληθώρα ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και
εξοπλισµού όπως, φωτοδίοδοι, δίοδοι εκποµπής φωτός και λέηζερ.
Προηγµένα υλικά: προσφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις σε πληθώρα διαφορετικών τοµέων, π.χ.
στην αεροναυπηγική, στις µεταφορές, στον κατασκευαστικό τοµέα και στον τοµέα της υγείας.
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Συγκεφαλαιωτική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τις βασικές τεχνολογίες (2005)· Creative
system disruption: towards a research strategy beyond Lisbon.
Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009.
Άλλοι σηµαντικοί τοµείς των ΤΠΕ, όπως λογισµικό και τεχνολογίες επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένης
της ανάπτυξης του διαδικτύου του µέλλοντος ή ευρυζωνικών συχνοτήτων µεγάλων ταχυτήτων
υποστηρίζονται από επιµέρους πρωτοβουλίες της ΕΕ και για το λόγο αυτό δεν εξετάζονται στην παρούσα
ανακοίνωση· βλέπε για παράδειγµα, Μια στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτοµία στις ΤΠΕ στην
Ευρώπη: Ανεβάζοντας τον πήχυ, COM(2009) 116.
Για διεξοδικότερη ανάλυση των διαφόρων ΒΤΓΕ, βλέπε συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής[SEC(2009)1257]
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∆ιευκολύνουν την ανακύκλωση, µειώνουν το «αποτύπωµα άνθρακα» και τη ζήτηση σε ενέργεια
καθώς και περιορίζουν την ανάγκη σε πρώτες ύλες που είναι σπάνιες στην Ευρώπη.
Βιοτεχνολογία: δηµιουργεί καθαρότερες και πιο βιώσιµες εναλλακτικές µεθόδους για τις
βιοµηχανικές και αγροτοβιοµηχανικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα, επιτρέπει τη σταδιακή
αντικατάσταση µη ανανεώσιµων υλικών που χρησιµοποιούνται ακόµη σε διάφορες βιοµηχανίες
µε ανανεώσιµους πόρους, ωστόσο οι εφαρµογές αυτές βρίσκονται ακόµη σε πολύ πρώιµο
στάδιο.
Το δυναµικό αυτών των τεχνολογιών στο µεγαλύτερό του βαθµό παραµένει αναξιοποίητο. Θα
πρέπει να αναζητούνται όλο και πιο συστηµικές λύσεις για την αντιµετώπιση πολύ σηµαντικών
κοινωνικών προκλήσεων όπως η διασφάλιση επικοινωνίας σε µεγάλες ταχύτητες, η διασφάλιση
του εφοδιασµού σε τρόφιµα, το περιβάλλον, η εξεύρεση κατάλληλων µεταφορικών λύσεων, η
διασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης υψηλού επιπέδου για ένα γηράσκοντα πληθυσµό, η
απελευθέρωση του δυναµικού των υπηρεσιών, η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και η
αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος. Οι τεχνολογίες και εφαρµογές µε χαµηλές
εκποµπές άνθρακα θα διαδραµατίσουν ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών
στόχων και των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίµατος. Για παράδειγµα, θα χρειαστούν
συστήµατα δέσµευσης και αποθήκευσης του άνθρακα και κατάλληλα δίκτυα µεταφοράς όσον
αφορά το διοξείδιο του άνθρακα για τη µείωση των εκποµπών άνθρακα σε χώρες που θα
εξακολουθήσουν να εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από πηγές ενέργειας από ορυκτά καύσιµα.
ΒΤΓΕ όπως νέα υλικά για την παραγωγή, µεταφορά και αποθήκευση ενέργειας διαδραµατίζουν
ουσιώδη ρόλο. Μπορούν να συµβάλουν στην καλύτερη αποδοτικότητα σε πόρους και ενέργεια
και πρέπει να αξιολογηθεί ο περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος σε µια προοπτική κύκλου ζωής,
µέσω της αξιοποίησης των σχετικών πρωτοβουλιών που προωθούνται σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο
αυτό8. Προκειµένου να υπάρξει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τις ΒΤΓΕ, θα πρέπει να
συνεκτιµηθούν και οι θεµιτές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.
Στην αλυσίδα εφοδιασµού των ΒΤΓΕ, τα προηγµένα συστήµατα µεταποίησης και οι συναφείς
υπηρεσίες είναι σηµαντικά για την παραγωγή εµπορεύσιµων αγαθών µεγάλης αξίας που
βασίζονται στη γνώση (π.χ. σύγχρονη ροµποτική). Αυτό αφορά ιδίως κλάδους παραγωγής
έντασης κεφαλαίου µε σύνθετες µεθόδους συναρµολόγησης όπως η παραγωγή και
συναρµολόγηση σύγχρονων αεροσκαφών που εµπερικλείει όλο το φάσµα των τεχνολογιών
µεταποίησης από την προσοµείωση και τον προγραµµατισµό γραµµών συναρµολόγησης από
ροµπότ έως τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υλικών. Με δεδοµένους τους ταχείς
ρυθµούς ανάπτυξης της επιστήµης και της έρευνας οι παραπάνω τεχνολογίες µπορεί γρήγορα να
προσλάβουν παγκόσµιο χαρακτήρα στα επόµενα χρόνια και µπορεί να εµφανιστούν και άλλες.
Στο έγγραφο SEC (2009) 1257 παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή αυτών των τεχνολογιών
καθώς και εκτίµηση των εµπορικών δυνατοτήτων τους.
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Βλέπε ανακοίνωση για την ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων, COM (2003) 302· Βασικός στόχος του
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών [COM(2007) 723] είναι η επίσπευση της ανάπτυξης
βασικών τεχνολογιών, όπως η CSS και οι ανανεώσιµες τεχνολογίες· Ο Ευρωπαϊκός Συνασπισµός
Ενεργειακής Έρευνας (EERA) που συστάθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου SΕΤ θα εκπονήσει κοινά
προγράµµατα, που θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων βασική επιστηµονική έρευνα, τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής και πρωτοπόρες τεχνολογίες.
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3.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ, ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ένταση Ε&Α της ΕΕ, συνολικά, στην κατασκευή ειδών τεχνολογιών αιχµής είναι µόνο 25%
έναντι 30% στις ΗΠΑ. Επιπλέον, το µερίδιο των τεχνολογιών αιχµής επί του συνόλου της
µεταποιητικής βιοµηχανίας στην Ιαπωνία είναι 33% µεγαλύτερο και στις ΗΠΑ 50% µεγαλύτερο
από ό,τι στην Ευρώπη. Οι κλάδοι των τεχνολογιών αιχµής παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ένταση
Ε&A·εκεί όπου η έρευνα και η µεταποίηση πρέπει να ενοποιηθούν προκειµένου η επιτυχία τους
να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή διάρκεια και για τους δύο. Εποµένως, δύο από τους λόγους που
εξηγούν την υστέρηση που παρουσιάζει η ΕΕ έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας όσον αφορά την
ανάπτυξη των ΒΤΓΕ, είναι το µικρότερο µερίδιο του κλάδου των τεχνολογιών αιχµής και η
σχετικά µικρότερη ένταση Ε&Α που τον χαρακτηρίζει9. Η ΕΕ, ωστόσο, είναι πολύ ισχυρή σε
ορισµένες τεχνολογίες αιχµής γενικής εφαρµογής λόγω της καλής ερευνητικής και βιοµηχανικής
βάσης που διαθέτει. Αυτό ισχύει κατ’εξοχή στην περίπτωση των προηγµένων υλικών που
αποτελούν το υπόβαθρο της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στη χηµική µηχανική, στην
αυτοκινητοβιοµηχανία, στη µηχανολογία, στην αεροναυπηγική και στη διαστηµική βιοµηχανία.
Η ΕΕ διαθέτει σηµαντικά ερευνητικά και βιοµηχανικά πλεονεκτήµατα στη νανοηλεκτρονική,
στη µικροηλεκτρονική, στη βιοµηχανική βιοτεχνολογία και στη φωτονική. Στη νανοτεχνολογία,
που αποτελεί ακόµη νέα τεχνολογία, η ΕΕ έχει παρόµοια επίπεδα δαπανών σε Ε&Α µε τις ΗΠΑ,
αλλά µε πολύ χαµηλότερο µερίδιο του ιδιωτικού τοµέα [βλέπε SEC(2009) 1257].
Πράγµατι, η ΕΕ αντιµετωπίζει σηµαντικά εµπόδια στην επίτευξη ευρύτερης ανάπτυξης των
ΒΤΓΕ. Ειδικότερα, η ΕΕ ήταν λιγότερο αποτελεσµατική από τις ΗΠΑ και ορισµένες ασιατικές
χώρες, όσον αφορά την εµπορική αξιοποίηση και εκµετάλλευση των νανοτεχνολογιών,
ορισµένων πτυχών της φωτονικής, της βιοτεχνολογίας ή των ηµιαγωγών. Πρόκειται για τοµείς
στο σύνολο των οποίων καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες Ε&A, ωστόσο δεν
µεταφράζονται όσο θα µπορούσαν σε οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Αυτό οφείλεται σε
πολλούς λόγους ταυτόχρονα :
• Η ΕΕ δεν αξιοποιεί αποτελεσµατικά τα δικά της αποτελέσµατα Ε&Α10. Κατά συνέπεια, η
πολύ δαπανηρή έρευνα που αναλαµβάνεται στην ΕΕ, τόσο από δηµόσιες όσο και από
ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης, καταλήγει να αξιοποιηθεί εµπορικά σε άλλα µέρη. Κάτι
τέτοιο όµως αντιβαίνει στα ευρωπαϊκά συµφέροντα και παρόµοιες εξελίξεις θέτουν σε
κίνδυνο τις µελλοντικές ερευνητικές ικανότητες της ΕΕ, επειδή µακροπρόθεσµα οι
δραστηριότητες Ε&A είναι πιθανό να ακολουθήσουν την παραγωγή σε τρίτες χώρες. Εάν δεν
προστατευτούν αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (∆∆Ι) και δεν
εφαρµοστεί διεθνώς η επιβολή τους µπορεί να είναι σχετικά εύκολο για τους ανταγωνιστές ή
µιµητές µας να µας φτάσουν και να στερήσουν από τον αρχικό «εφευρέτη» πολλά από τα
πιθανά κέρδη του.
• Πολλές φορές το κοινό δεν γνωρίζει και δεν κατανοεί τις βασικές τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής. Η κατάσταση αυτή επιτείνει την ανησυχία για το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια όσον αφορά την ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών αιχµής. Αυτό δεν ισχύει

9
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http:// ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf.
Βλέπε επίσης: Επανεξέταση της κοινοτικής πολιτικής για την καινοτοµία σε έναν µεταβαλλόµενο
κόσµοCOM (2009) 442.
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µόνο για τις εφαρµογές που συνδέονται ειδικά µε την κατανάλωση ή την τελική χρήση σε
τοµείς όπως η υγεία και τα τρόφιµα αλλά και σε άλλους τοµείς. Πολλές φορές δεν υπάρχει
προενεργός στρατηγική που να συντονίζει τα ενδιαφερόµενα µέρη για να αντιµετωπίζουν από
κοινού τις ανησυχίες ή τους φόβους του κοινού, ώστε να µην καθυστερεί η εισαγωγή νέων
τεχνολογιών στην ΕΕ. Προκειµένου να διασφαλιστούν η ευρεία αποδοχή από τους χρήστες
και η άµεση εφαρµογή των τεχνολογιών αιχµής, θα πρέπει το ευρύ κοινό να τις γνωρίσει και
να τις κατανοήσει καλύτερα και να προβλεφθούν, να αξιολογηθούν και να αντιµετωπιστούν
ευθύς εξαρχής τυχόν επιφυλάξεις ηθικής τάξης ή ανησυχίας σε επίπεδο περιβάλλοντος, υγείας
και ασφάλειας.
• Υπάρχει έλλειψη καταρτισµένου εργατικού δυναµικού που να µπορεί να ανταποκριθεί στον
πολυεπιστηµονικό χαρακτήρα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής. Ενώ η Ευρώπη
βρίσκεται στην εµπροσθοφυλακή όσον αφορά τις ερευνητικές της ικανότητες στις βασικές
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής και διαθέτει µια σηµαντική γνωστική βάση όσον αφορά τις
φυσικές επιστήµες και τη µηχανική11, πρέπει να συνεχίσει να διευρύνει τη δεξαµενή της σε
πτυχιούχους στους τοµείς των φυσικών επιστηµών, της τεχνολογίας, της µηχανικής και των
µαθηµατικών και να αναζητήσει τρόπους για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίησή τους
στην έρευνα και στις επιχειρήσεις. Πρέπει να ενισχυθεί η µεταφορά γνώσης µεταξύ
ερευνητών, επιχειρηµατιών και χρηµατοοικονοµικών µεσαζόντων. Οι φοιτητές/σπουδαστές
και οι καθηγητές, ειδικότερα, χρειάζονται ισχυρότερα κίνητρα για την εµπορική
εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ώστε να αυξηθούν οι τεχνοβλαστοί (spinoffs) από την πανεπιστηµιακή έρευνα.
• Στην ΕΕ, η χρηµατοδότηση µε επιχειρηµατικά κεφάλαια και οι ιδιωτικές επενδύσεις που
διατίθενται για τις ΒΤΓΕ παραµένει σε συγκριτικά χαµηλά επίπεδα. Η κατάσταση έγινε ακόµη
πιο προβληµατική µε τη σηµερινή χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση. Για παράδειγµα,
πάνω από το 80% της παγκόσµιας χρηµατοδότησης του τοµέα της νανοτεχνολογίας µε
επιχειρηµατικά κεφάλαια προέρχεται από τις ΗΠΑ. Το υψηλό κόστος ανάπτυξης και η
αβεβαιότητα καθιστούν καίρια τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου. Ο
σύντοµος κύκλος ζωής πολλών προϊόντων τεχνολογιών αιχµής, π.χ. προϊόντων ηµιαγωγών ή
µε βάση τη φωτονική, σε συνδυασµό µε το υψηλό αρχικό κόστος ανάπτυξης, συχνά
καθιστούν επίφοβη και δυσχερή τη χρηµατοδότηση. Το 2005, οι συνολικές επενδύσεις
κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου σε τεχνολογίες αιχµής στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν
τριπλάσιες από τις αντίστοιχες επενδύσεις στην ΕΕ12. Οι επενδυτές επιχειρηµατικών
κεφαλαίων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι καταφέρνουν καλύτερα να συγκεντρώνουν τις επενδύσεις
τους σε πιο προηγµένα έργα/τεχνολογίες που αποφέρουν µεγαλύτερα κέρδη, ενώ οι
ευρωπαϊκές ερευνητικές οµάδες αναγκάζονται να αναζητούν επιχειρηµατικά κεφάλαια ήδη

11
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Οι χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν µεγαλύτερο µερίδιο σε πτυχιούχους στους τοµείς των επιστηµών
και της τεχνολογίας (27%) από την Ιαπωνία (24%) ή τις ΗΠΑ (16%), παρά το µικρότερο µερίδιο
ερευνητών στο εργατικό δυναµικό: Πηγή: Eurostat (2006), «Eπιστήµη,τεχνολογία και καινοτοµία στην
Ευρώπη»:
OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2008.
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από πολύ πρώιµη φάση όταν η αβεβαιότητα είναι συχνά πολύ µεγάλη και για τις δυο
πλευρές13.
• Η πολυδιάσπαση των προσπαθειών της ΕΕ σε επίπεδο πολιτικής συχνά οφείλεται στην
έλλειψη µακρόπνοου οράµατος και συντονισµού. Χρειάζεται καλύτερη κατανοµή των
εργασιών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες βιοµηχανικής αξιοποίησης στην ΕΕ. Οι πολιτικές
των επιµέρους κρατών µελών στον τοµέα της τεχνολογίας, αν και έχουν παρόµοια στόχευση,
συχνά στερούνται εκείνων των συνεργειών, των οφελών σε οικονοµίες κλίµακας και πεδίου
που αποφέρουν οι πιο συντονισµένες κοινές δράσεις. Θα µπορούσε να απλουστευτεί και να
ενισχυθεί περισσότερο το µέσο ανάληψης κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, να επεκταθεί
το πεδίο των τεχνολογικών πλατφορµών14 και να βελτιωθεί ο συντονισµός µεταξύ
πλατφορµών, ώστε να διασφαλίζεται η συµβολή των ΒΤΓΕ στην αντιµετώπιση των βασικών
κοινωνικών προκλήσεων. Ανάλογα µε το βαθµό ωρίµανσης των ΒΤΓΕ, είναι σηµαντικό να
συνδέεται η πειραµατική έρευνα µε την καινοτοµία και τη βιοµηχανική αξιοποίηση. Σχετικό
παράδειγµα αποτελεί η ανάγκη διεξαγωγής της πολύ δαπανηρής «εξακρίβωσης της αρχικής
ιδέας» πριν από την έναρξη της παραγωγής και της δοκιµής των σχεδίων παραγωγής για τη
διασφάλιση της υιοθέτησης των ΒΤΓΕ. Αυτά τα σχέδια επίδειξης µπορούν να ωφεληθούν από
τον κοινό προγραµµατισµό και τη συµµετοχή σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο
αποτελεσµατικό επίπεδο διάδοσης αυτών των τεχνολογιών. Η πολυδιάσπαση των αγορών για
την καινοτοµία αποτελεί ουσιώδη αδυναµία που οφείλεται π.χ. στις διαφορές που υπάρχουν
όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθµίσεις, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και τις διαδικασίες
δηµόσιων συµβάσεων στα κράτη µέλη.
• Σε ορισµένες τρίτες χώρες οι ΒΤΓΕ µπορούν να λαµβάνουν κρατική στήριξη, που συχνά δεν
είναι διαφανής και εποµένως απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. Στην Κοινότητα, τα κράτη µέλη
µπορεί να χορηγήσουν κρατική στήριξη σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες κρατικών
ενισχύσεων και να ενθαρρύνουν την ανάληψη µέτρων για τις ΒΤΓΕ τα οποία δεν συνιστούν
κρατική ενίσχυση. Έχει κεφαλαιώδη σηµασία να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες
µπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις µε τις τρίτες χώρες-ανταγωνιστές τους. Οι
ευρωπαϊκοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων παρέχουν το πλαίσιο και τους όρους που
επιτρέπουν στα κράτη µέλη να εναρµονίσουν την ένταση των ενισχύσεων που παρέχουν οι
τρίτες χώρες στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη.
4.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη προώθησης των ΒΤΓΕ στην ΕΕ, θα πρέπει να βελτιωθούν οι
επιδόσεις της ΕΕ σε επίπεδο έρευνας και καινοτοµίας προκειµένου να γίνει πραγµατικότητα το
όραµα της ΕΕ, δηλαδή να αναδειχθεί σε παγκοσµίου επιπέδου χώρο επιχειρηµατικότητας και
καινοτοµίας, όπως αναφέρεται στην επισκόπηση της Επιτροπής για την πολιτική στον τοµέα της
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Science, Technology and Innovation key figures report 2005 και “The shifting structure of private equity
funding in Europe. What role for early stage investment?” ECFIN/L/6(2005)REP/51515.
Μεταξύ των παραδειγµάτων τεχνολογικών πλατφορµών που συνδέονται µε τις τεχνολογίες αιχµής γενικής
εφαρµογής συγκαταλέγονται η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρµα για τη βιώσιµη χηµεία ή η τεχνολογική
πλατφόρµα για τις µεταποιητικές τεχνολογίες του µέλλοντος.
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καινοτοµίας15. Στην επισκόπηση αυτή, µεταξύ άλλων, τονίζεται η σηµασία της καθιέρωσης ενός
κοινοτικού συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και ενός ενιαίου συστήµατος
διακανονισµού των διαφορών σχετικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Για την αποτελεσµατική
βιοµηχανική αξιοποίηση των ΒΤΓΕ πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθοι τοµείς:
4.1.

Μεγαλύτερη στόχευση στην καινοτοµία για τις βασικές τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής.
Η οικονοµική ύφεση επηρέασε τις επενδύσεις γενικά και ειδικότερα στους τοµείς των
βασικών τεχνολογιών, όπως ο χηµικός τοµέας, η αυτοκινητοβιοµηχανία, ο τοµέας των
κατασκευών και η ηλεκτρονική. Η µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής και η
βραδύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας µειώνει τη ζήτηση για τους βασικούς πάροχους
τεχνολογίας. Βασικός στόχος της κρατικής στήριξης για την Ε&Α και την καινοτοµία,
στο πλαίσιο της ΕΕ και των προγραµµάτων των κρατών µελών, πρέπει να είναι η
διασφάλιση της διατήρησης της ροής της καινοτοµίας και της διευκόλυνσης της
υιοθέτησης της τεχνολογίας16. Τα προσεχή έτη οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα
πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σύνδεση ερευνητικών
αποτελεσµάτων και βιοµηχανικής παραγωγής. Πρέπει να ενισχυθούν τα προγράµµατα
που λαµβάνουν κρατική στήριξη, ώστε οι βασικές βιοµηχανίες να µπορέσουν να
διατηρήσουν τα µακροπρόθεσµα καινοτοµικά σχέδιά τους για τις τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής και κατά συνέπεια να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην
επακόλουθη οικονοµική ανάκαµψη17.

4.2.

Μεγαλύτερη έµφαση στη µεταφορά τεχνολογίας και στις αλυσίδες εφοδιασµού σε
επίπεδο ΕΕ
Πρέπει να ενταθεί η διαδικασία µεταφοράς τεχνολογίας από τα ερευνητικά ιδρύµατα
στη βιοµηχανία. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και το
ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων Enterprise Europe Network µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, αλλά και τα κράτη µέλη µπορεί να
χρειαστεί να αυξήσουν την ικανότητά τους σε επίπεδο µεταφοράς τεχνολογίας
ενισχύοντας τους δεσµούς µεταξύ των ερευνητικών ιδρυµάτων και των ΜΜΕ18. Για να
υπάρξει καινοτοµία παγκόσµιας εµβέλειας και να διατηρηθεί, θα πρέπει οι ΜΜΕ να
έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχµής γενικής εφαρµογής που παράγονται
στην Ευρώπη και να αναπτυχθούν περιφερειακοί όµιλοι και δίκτυα καινοτοµίας. Αυτές
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Βλέπε επίσης: .Επανεξέταση της κοινοτικής πολιτικής για την καινοτοµία σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο
COM (2009) 442. Η ανακοίνωση δεν επαναλαµβάνει τα γενικά µέσα καινοτοµίας που απαιτούνται για την
προώθηση των ΒΤΓΕ, αλλά εστιάζεται σε δράσεις που αφορούν ειδικά την ανάπτυξη των ΒΤΓΕ.
Το σχέδιο ανάκαµψης που πρότεινε η Επιτροπή το 2008 περιλαµβάνει συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα για την έρευνα και την ανάπτυξη που αφορούν τα «εργοστάσια του µέλλοντος», «τα κτίρια
εξοικονόµησης ενέργειας» και τα «πράσινα αυτοκίνητα».
Θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί π.χ. µέσω του προγράµµατος-πλαισίου
και των κοινών κοινοτικών πρωτοβουλιών (ΚΚΠ) για τη νανοηλεκτρονική και τα ενσωµατωµένα
συστήµατα.
Σύσταση της Επιτροπής για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τη µεταβίβαση
γνώσεων και κώδικας δεοντολογίας για τα πανεπιστήµια και άλλους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς
C(2008)1329.
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είναι βασικές συνιστώσες µιας ευρείας ευρωπαϊκής στρατηγικής καινοτοµίας και του
«νόµου» για τις µικρές επιχειρήσεις. Μπορεί επίσης να πρέπει να ενισχυθούν οι
δυνατότητες επέκτασης της µεταφοράς τεχνολογίας και των αλυσίδων εφοδιασµού σε
όλη την ΕΕ, π .χ. µέσω της ευρύτερης διάδοσης σε ολόκληρη την ΕΕ πληροφοριών για
την ερευνητική εµπειρογνωµοσύνη και την ειδίκευση των προµηθευτριών ΜΜΕ. Η
συµµετοχή των δυνητικών πελατών από πολύ νωρίς στις δραστηριότητες Ε&Α µπορεί
επίσης να βελτιώσει τη µεταφορά τεχνολογίας.
4.3.

Mεγαλύτερη έµφαση στον κοινό στρατηγικό προγραµµατισµό και σε σχέδια
επίδειξης
Η Κοινότητα αλλά και τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να εφαρµόσουν µια
πιο στρατηγική και συντονισµένη προσέγγιση, ώστε να αποφεύγονται οι ασύµφορες
επικαλύψεις και να αξιοποιούνται πιο αποτελεσµατικά τα αποτελέσµατα της Ε&A που
συνδέονται µε τις ΒΤΓΕ. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες στον
τοµέα της καινοτοµίας και να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στη µετατροπή των
ερευνητικών αποτελεσµάτων σε εµπορεύσιµα προϊόντα. Κοινές προσκλήσεις, που έχουν
ήδη προκηρυχθεί για διάφορα θέµατα, θα µπορούσαν να στοχεύουν περισσότερο στις
ΒΤΓΕ που προσφέρουν τις περισσότερες δυνατότητες για συνέργειες και για ευρεία
ανάπτυξη στους ευρωπαϊκούς κλάδους παραγωγής. Εκ παραλλήλου, η Επιτροπή και τα
κράτη µέλη θα µπορούσαν να συζητήσουν την αξιολόγηση των ΒΤΓΕ, να καθιερώσουν
βέλτιστες πρακτικές και να θέσουν κοινές µεσοπρόθεσµες έως µακροπρόθεσµες
προτεραιότητες.
Προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη κρίσιµη µάζα και να καταπολεµηθεί η
πολυδιάσπαση, τα προγράµµατα καινοτοµίας που χρηµατοδοτούνται από τα κράτη µέλη
πρέπει να παρέχουν ισχυρότερα κίνητρα για κοινές δράσεις προγραµµατισµού που θα
διεξάγουν τα κράτη µέλη σε συνεργασία µεταξύ τους19. Κατά τον τρόπο αυτό θα γίνει
δυνατή η ανάπτυξη πιο φιλόδοξων πολιτικών στον τοµέα της τεχνολογίας, που θα
συµβάλλουν στην άντληση οφελών από τις οικονοµίες κλίµακας και πεδίου και θα
διευκολύνουν τις συνεργασίες µεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών.
Επειδή το κόστος των σχεδίων επίδειξης υπερβαίνει συχνά το κόστος των σχεδίων σε
ανάντη στάδια της Ε&A, η επίτευξη µεγαλύτερης συνεργασίας στην ΕΕ µε
ισχυρότερους κλάδους παραγωγής και η µεγαλύτερη συµµετοχή των χρηστών θα
µπορούσε να επιτρέψει την αποτελεσµατική και οικονοµικά προσιτή ανάπτυξη των
σχεδίων. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη, ώστε να προσδιορίσει και να
δροµολογήσει ένα φάσµα κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και υποδοµών στον τοµέα
της έρευνας, της επίδειξης ή των πρωτοτύπων, όπως συνέβη στην περίπτωση της
συγχρηµατοδότησης σχεδίων επίδειξης των συστηµάτων δέσµευσης και αποθήκευσης
άνθρακα. Eπιπλέον, θα εκπονήσει µελέτη για την ανάλυση του κόστους/ωφέλειας της
παραγωγής δίσκων ηµιαγωγών (wafer) 450mm στην ΕΕ και τον επακόλουθο αντίκτυπο
στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
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Για τον ερευνητικό τοµέα βλέπε COM (2008) 468 «Προς κοινό προγραµµατισµό στην έρευνα: Συνεργασία
για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων.»
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4.4.

Πολιτικές κρατικών ενισχύσεων
Καλά στοχοθετηµένες κρατικές ενισχύσεις για την αντιµετώπιση των αδυναµιών της
αγοράς αποτελούν κατάλληλο µέσο για την αύξηση της Ε&A και την προώθηση της
καινοτοµίας στην ΕΕ. Το κοινοτικό πλαίσιο 2006 για τις κρατικές ενισχύσεις για την
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία αύξησε την επιτρεπόµενη ένταση των
ενισχύσεων και τον αριθµό των κατηγοριών ενισχύσεων. Η Επιτροπή προτίθεται να
προβεί σε επανεξέταση του πλαισίου το 2010, στην οποία θα αξιολογεί την
αναγκαιότητα τροποποιήσεων καθώς και κατά πόσο επαρκούν οι δυνατότητες τόνωσης
της καινοτοµίας που προσφέρονται από τις κρατικές ενισχύσεις.

4.5.

Συνδυασµός της ανάπτυξης ΒΤΓΕ και της πολιτικής για την αλλαγή του κλίµατος
Ενώ είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονοµία της γνώσης χωρίς την
ανάπτυξη και χρήση των ΒΤΓΕ, αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι ο πρωτοπόρος ρόλος της
ΕΕ στην καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος πρέπει να βασίζεται στις πλέον
σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικά στις ΒΤΓΕ. Ο συνδυασµός της προώθησης των ΒΤΓΕ
και της καταπολέµησης της αλλαγής του κλίµατος θα προσφέρει σηµαντικές
οικονοµικές και κοινωνικές ευκαιρίες και θα διευκολύνει αισθητά τη χρηµατοδότηση
του µεριδίου του βάρους που θα επωµιστεί η Ευρώπη στο πλαίσιο της διεθνούς
συµφωνίας που βρίσκεται προς το παρόν υπό εκπόνηση.

4.6.

Πρωτοπόρες αγορές και δηµόσιες συµβάσεις
Η ΕΕ έχει ανάγκη από ένα πρόσφορο περιβάλλον για την αποτελεσµατική µετατροπή
των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε προϊόντα. Χρειάζεται επίσης να ενισχύσει τη
ζήτηση που προϋποθέτει µια πιο στοχοθετηµένη προσέγγιση, όπως εκείνη που
ακολουθείται στην πολιτική για την καινοτοµία µε την πρωτοβουλία για πρωτοπόρες
αγορές. Οι δηµόσιες συµβάσεις µπορούν επίσης να συµβάλουν στην ενίσχυση των
τεχνολογιών αιχµής γενικής εφαρµογής και των καινοτόµων προηγµένων εφαρµογών.
Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τη διαδικασία δηµόσιων συµβάσεων
πριν από την εµπορία και δηµόσιων συµβάσεων για ευρείας κλίµακας καινοτοµίες που
έχουν εµπορική εφαρµογή, ώστε να τονωθούν οι αναδυόµενες αγορές τεχνολογιών
γενικής εφαρµογής.

4.7.

∆ιεθνής σύγκριση των πολιτικών στον τοµέα των τεχνολογιών αιχµής και βελτίωση
της διεθνούς συνεργασίας
Θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ
κρατών µελών και µε άλλες περιοχές. Ο διεθνής διαστηµικός σταθµός δεν συµβολίζει
µόνο ένα επιστηµονικό επίτευγµα, αλλά αντικατοπτρίζει και τα βιοµηχανικά οφέλη που
απορρέουν από το συνασπισµό των δυνάµεων. Η Επιτροπή, εποµένως, θα διεξαγάγει
διεθνείς συγκρίσεις των πολιτικών στον τοµέα των τεχνολογιών αιχµής σε άλλες
πρωτοπόρες και αναδυόµενες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Κίνα και η
Ινδία και θα διερευνήσει τις δυνατότητες στενότερης συνεργασίας.
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4.8.

Εµπορική πολιτική
Στο πλαίσιο της «συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής» της Επιτροπής θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση ευνοϊκών εµπορικών συνθηκών για τις ΒΤΓΕ
µέσω διµερών και πολυµερών διαδικασιών π.χ. για την αποφυγή των διεθνών
στρεβλώσεων της αγοράς, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές και των
επενδυτικών ευκαιριών, τη βελτίωση της προστασίας των ∆∆Ι και τον περιορισµό της
χρήσης επιδοτήσεων και δασµολογικών και µη δασµολογικών φραγµών σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Η εµπορική πολιτική πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πιθανές στρεβλώσεις του εµπορίου
που προκαλούνται από άµεσες ή έµµεσες επιδοτήσεις σε τρίτες χώρες εξετάζονται και
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά, για παράδειγµα µέσω µηχανισµών εµπορικής
άµυνας ή µέσω της διαδικασίας διακανονισµού των διαφορών του ΠΟΕ σε περίπτωση
παραβιάσεων των υφιστάµενων κανόνων, όπως είναι η συµφωνία του ΠΟΕ για τις
επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα. Εποµένως, η Επιτροπή θα παρακολουθεί
ενεργά τις επιδοτήσεις και άλλες στρεβλώσεις του εµπορίου από τρίτες χώρες.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης τους τρόπους µε τους οποίους θα διασφαλίζεται
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι µελλοντικές διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες
εµποδίζουν αποτελεσµατικά ανάλογες πρακτικές επιδοτήσεων και ότι, εφόσον
προκύπτει ανάγκη, εφαρµόζονται οι ρήτρες διµερούς διακανονισµού των διαφορών. Για
την επίλυση των εντοπιζόµενων προβληµάτων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται διεθνή
φόρουµ, όπως το «Governments/Authorities Meeting on Semiconductors (GAMS)».

4.9.

Χρηµατοδοτικό µέσο της ΕΤΕπ και χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων
Η Επιτροπή θα προωθήσει περαιτέρω την ενίσχυση των επενδύσεων σε κλάδους
παραγωγής τεχνολογιών αιχµής για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη µεταποίηση και τις
υποδοµές και θα ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να αναπτύξει περαιτέρω τη δανειοδοτική της
πολιτική, ώστε να δώσει προτεραιότητα στον κλάδο παραγωγής τεχνολογιών αιχµής
χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα, όπως το χρηµατοδοτικό µηχανισµό επιµερισµού του
κινδύνου και το µηχανισµό δανειακών εγγυήσεων, ή σχεδιάζοντας νέους µηχανισµούς
για τη διευκόλυνση των επενδύσεων λαµβανοµένης υπόψη της σηµερινής
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης.
Η χρηµατοδότηση της εµπορικής αξιοποίησης της τεχνολογικής καινοτοµίας
προϋποθέτει την ενίσχυση των πηγών επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε πολύ πρώιµο
στάδιο της επένδυσης. Ανάλογες πηγές χρηµατοδότησης υποστηρίζονται στο πλαίσιο
των χρηµατοδοτικών µηχανισµών του προγράµµατος-πλαισίου για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία20. Μπορεί να διασφαλιστεί επαρκής
διαθεσιµότητα σε επιχειρηµατικά κεφάλαια µέσω των συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού
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Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 2006, ΕΕ L 310 σ.15.
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τοµέα που διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη δηµιουργία και επέκταση των εταιρειών
έντασης Ε&A21.
4.10.

∆εξιότητες, τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων και στην
ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για τις δεξιότητες, ώστε να παρέχεται
επαγγελµατική κατάρτιση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας22.
Κατά τον τρόπο αυτό µπορεί να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση του πλήρους δυναµικού
των νέων τεχνολογιών. Οι φυσικές επιστήµες και η µηχανική πρέπει να κερδίσουν τη
θέση που τους αξίζει στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των
πτυχιούχων στο σχετικό τοµέα και αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µέσω της
προσέλκυσης αριστούχων από όλο τον κόσµο23. Πρέπει να βελτιωθεί η
πολυεπιστηµονική εµπειρία και ηλεκτρονικές δεξιότητες. Πρέπει επίσης να
καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση των πράσινων και
περιβαλλοντικών δεξιοτήτων και την εισαγωγή περιβαλλοντικών σπουδών στο
διδακτικό πρόγραµµα των τµηµάτων µηχανικών και επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη
στρατηγική της ΕΕ για τις δεξιότητες24.

5.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ο σχεδιασµός ενός πλαισίου βιοµηχανικής πολιτικής για τις βασικές τεχνολογίες γενικής
εφαρµογής πρέπει να θεµελιώνεται σε ένα στρατηγικό όραµα ευρωπαϊκής κλίµακας και ευρείας
αποδοχής όσον αφορά τις τεχνολογίες µε τις οποίες επιθυµεί η ΕΕ να είναι απόλυτα
εξοικειωµένη στους τοµείς της έρευνας και της παραγωγής. Πρόκειται για µια σηµαντική
παράµετρο, που θα βοηθήσει την ΕΕ να αναδειχθεί σε χώρο πρόσφορο για την καινοτοµία. Το
ευρωπαϊκό αυτό όραµα θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στο στόχο της Ευρώπης να
αναδειχθεί σε κορυφαίο διεθνή παράγοντα όσον αφορά την αντιµετώπιση παγκόσµιων
κοινωνικών προκλήσεων και να µετουσιώσει τη δέσµευσή της αυτή σε οφέλη για την ευηµερία,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό η ΕΕ, τα κράτη µέλη της, οι
επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να εµφορούνται από το ίδιο µακρόπνοο όραµα
και να συνδέονται µε ισχυρούς δεσµούς συνεργασίας. Εποµένως, η Επιτροπή καλεί τα κράτη
µέλη να αποδεχθούν τη σηµασία της ανάπτυξης βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής στην
ΕΕ και να στηρίξουν τους προσανατολισµούς που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.
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Βλέπε πίνακα των τρεχόντων δανείων της ΕΤΕπ για έργα σε τεχνολογίες αιχµής στη διεύθυνση :
www.eib.org.
Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας COM(2008) 868.
Ένας πιθανός δείκτης για τη βιοτεχνολογία είναι ο αριθµός πτυχιούχων µε διδακτορικό δίπλωµα στις
βιοεπιστήµες, βλέπε π.χ.: European Techno-Economic Policy Support Network (2006): “Consequences,
opportunities and challenges of Modern Biotechnology for Europe”· Οι συνολικές δαπάνες της Ευρώπης για
την τριτοβάθµια εκπαίδευση αντιστοιχούν στο 1,3% του ΑΕγχΠ και είναι χαµηλότερες από τις δαπάνες των
ΗΠΑ (2,.9%)· βλέπε Bruegel (2009) memos to the new Commission: Europe’s economic priorities 20102015.
«Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της
απασχόλησης» COM(2007) 496.

13

EL

Βραχυπρόθεσµα, η Κοινότητα θα προωθήσει την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών γενικής
εφαρµογής εντός του υφιστάµενου πλαισίου πολιτικής: i) κανόνες κρατικών ενισχύσεων (όπως
το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων) ii) εµπορικές πτυχές iii) πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση, κυρίως στο πλαίσιο του επικείµενου «νόµου» για την καινοτοµία25 και iv)
ενίσχυση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών και/ή υποβολή προτάσεων για άµεσες δράσεις στον
τοµέα συγκεκριµένων τεχνολογιών αιχµής γενικής εφαρµογής.
Επιπλέον προτείνει τη δηµιουργία µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου που θα
αναλάβει την ανάπτυξη µιας κοινής πιο µακροπρόθεσµης στρατηγικής για τις βασικές
τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, µε ειδική στόχευση στους τοµείς που επισηµαίνονται στο
κεφάλαιο 4. Αυτή η οµάδα υψηλού επιπέδου θα αποτελείται από εµπειρογνώµονες των κρατών
µελών από τον βιοµηχανικό και ακαδηµαϊκό τοµέα. Θα πρέπει δε να αξιοποιήσει τα
αποτελέσµατα των πορισµάτων της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τις βασικές τεχνολογίες του
2005. Για να δηµιουργηθούν συνέργειες, η εν λόγω οµάδα εµπειρογνωµόνων πρέπει να βασίζεται
και να συνεργάζεται στενά µε άλλες οµάδες εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής για την καινοτοµία
και την τεχνολογία, το ΕΙΚΤ, τις ευρωπαϊκές πλατφόρµες τεχνολογίας και τις κοινές
πρωτοβουλίες για την τεχνολογία και θα πρέπει:
(1)

να αξιολογήσει την ανταγωνιστική κατάσταση των σχετικών τεχνολογιών στην
ΕΕ µε ιδιαίτερη έµφαση στη βιοµηχανική ανάπτυξη και στη συµβολή τους στην
αντιµετώπιση σηµαντικών κοινωνικών προκλήσεων,

(2)

να αναλύσει σε βάθος το διαθέσιµο δυναµικό Ε&Α για τις ΒΤΓΕ στο δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα στην ΕΕ (σε όλα τα επίπεδα) και

(3)

να προτείνει ειδικές συστάσεις πολιτικής για µια πιο αποτελεσµατική
βιοµηχανική ανάπτυξη των ΒΤΓΕ στην ΕΕ.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τα τέλη
του 2010.
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COM(2009) 442
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