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Οι ελεγκτές εξετάζουν την ενωσιακή
στήριξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο τον ενωσιακό μηχανισμό
για τη στήριξη της καινοτομίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν
τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα του «μηχανισμού για τις ΜΜΕ» που τέθηκε σε
εφαρμογή το 2014. Ακόμη, πρόκειται να εξετάσουν σε ποιον βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό
καινοτομίας.
Οι ΜΜΕ στην Ευρώπηβιώνουν μεγάλες δυσκολίες στην εμπορική αξιοποίηση των καινοτομιών
που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα. Έργα με σημαντικό εμπορικό δυναμικό συχνά
αποτυγχάνουν στο κρίσιμο σημείο της μετάβασης από τη δημόσια στην ιδιωτική
χρηματοδότηση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εν λόγω ομαλή μετάβαση, η ΕΕ δρομολόγησε
τον ειδικό «μηχανισμό για τις ΜΜΕ», ο οποίος έχει πλέον ενσωματωθείε στο πιλοτικό
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.
Στόχος του μηχανισμού αυτού είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας
των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω της ενθάρρυνσης της εμπορικής αξιοποίησης
των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό, οι ΜΜΕ θα
βοηθηθούν να φέρουν στην αγορά ερευνητικές ιδέες με τη μορφή καινοτόμων προϊόντων ή
υπηρεσιών. Ο μηχανισμός διαθέτει προϋπολογισμό 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο
2014-2020 και περιλαμβάνει στήριξη υπό τη μορφή καθοδήγησης, δικτύωσης και άλλης
συνδρομής για την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων.
Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με την ενωσιακή στήριξη της
καινοτομίας στις ΜΜΕ. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα
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που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους
ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή τα υπό έλεγχο προγράμματα.
«Η ΕΕ επεδίωξε με τον μηχανισμό αυτό να βοηθήσει τις ΜΜΕ να γεφυρώσουν το χάσμα που
συχνά χωρίζει, όσον αφορά την καινοτομία, το εργαστήριο από την αγορά», δήλωσε ο Alex
Brenninkmeijer, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο.
«Στο πλαίσιο του ελέγχου μας θα αξιολογήσουμε την αρτιότητα του σχεδιασμού και της
διαχείρισης αυτού του μηχανισμού.»
Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ευθύνη της ανάπτυξης της πολιτικής για τον
«μηχανισμό για τις ΜΜΕ» φέρει η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ ο
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) είναι αρμόδιος για την
εφαρμογή του.
Στο πλαίσιο του ελέγχου θα αξιολογηθεί κατά πόσον ο «μηχανισμός για τις ΜΜΕ» προσφέρει
την επιδιωκόμενη και προσδοκώμενη στήριξη για την καινοτομία στις ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, οι
ελεγκτές θα εξετάσουν κατά πόσον:
o

ο μηχανισμός για τις ΜΜΕ σχεδιάστηκε ορθά και τυγχάνει κατάλληλης παρακολούθησης
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ΜΜΕ,

o

η Επιτροπή έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό καινοτομίας.

Σημείωμα προς τους συντάκτες
Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη του 2019.
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