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INOVAČNÍ POLITIKA

Inovace hrají v našem hospodářství stále důležitější úlohu. Kromě přínosu pro
spotřebitele a pracovníky v EU jsou nezbytné pro tvorbu lepších pracovních míst,
budování ekologičtější společnosti a zlepšování kvality našeho života. Mají rovněž
zásadní význam pro zachování konkurenceschopnosti EU na světových trzích.
Inovační politika stojí na pomezí mezi politikou v oblasti výzkumu a technologického
rozvoje a průmyslovou politikou a jejím cílem je vytvářet rámec, který usnadní
uvádění nových nápadů na trh.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví, že „Unie
a členské státy zajistí, aby existovaly podmínky nezbytné pro konkurenceschopnost
průmyslu Unie“.
Články 179 až 190 SFEU upravují politiku Unie v oblasti výzkumu a technologického
rozvoje a politiku pro oblast vesmíru. Hlavním nástrojem politiky v oblasti výzkumu
a technologického rozvoje je víceletý rámcový program, který definuje cíle, priority
a soubor finanční podpory. Rámcové programy pro výzkum a technologický rozvoj
přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem a po předchozí
konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

CÍLE

O významu inovační politiky málokdo pochybuje. Je ostatně také úzce propojena
s ostatními strategiemi EU, např. v oblasti zaměstnanosti, konkurenceschopnosti,
životního prostředí, průmyslu a energetiky. Cílem inovací je přeměňovat výsledky
výzkumu v nové a lepší služby a výrobky a udržet tak konkurenceschopnost na
světovém trhu a zlepšovat kvalitu života lidí.
EU vynakládá na výzkum a vývoj nižší podíl ročního HDP (2,3 % v roce 2020) než
Spojené státy (3,45 % v roce 2020) a Japonsko (3,26 % v roce 2020). Navíc dochází
i k odlivu mozků, kdy mnoho nejlepších výzkumníků a inovátorů z EU odchází do zemí,
kde jsou pro ně lepší podmínky. Trh EU zůstává roztříštěný a neposkytuje dostatečně
příznivé prostředí pro inovace. Aby EU tento trend změnila, vyvinula koncept „Unie
inovací“, který si klade několik cílů:
— dosáhnout toho, aby se EU dostala na špičku světové vědy,
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— odstranit překážky bránící inovacím, jako je drahé patentování, roztříštěnost trhu,
pomalé vytváření norem a nedostatek dovedností, které v současné době brání
tomu, aby se nápady rychle dostávaly na trh,

— radikálně změnit způsob spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem,
zejména zaváděním evropských inovačních partnerství mezi evropskými,
vnitrostátními a regionálními orgány a podnikovou sférou.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Unie inovací
Unie inovací byla jednou ze sedmi stěžejních iniciativ, které jsou obsaženy ve strategii
Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění. Cílem této
iniciativy, kterou Komise zahájila v říjnu 2010, bylo zlepšovat podmínky pro výzkum
a inovace v EU a přístup k jejich financování tak, aby se novátorské myšlenky mohly
promítat do výrobků a služeb, které podpoří růst a povedou k tvorbě pracovních míst.
Unie inovací si kladla za cíl vytvořit skutečný jednotný evropský trh pro inovace, který by
přitahoval inovativní společnosti a podniky. Za tím účelem byla navržena různá opatření
v oblasti patentové ochrany, normalizace, veřejných zakázek a inteligentní regulace.
K měření a monitorování situace v EU a dosaženého pokroku bylo vytvořeno několik
nástrojů, k nimž patří:
— Komplexní srovnávací přehled inovací v EU založený na 25 ukazatelích

a evropském znalostním trhu pro patenty a licence. Evropský srovnávací přehled
inovací je nástroj Komise vyvinutý v rámci Lisabonské strategie, který má
poskytovat srovnávací hodnocení výkonnosti členských států EU v oblasti inovací.

— Srovnávací přehled inovací v regionech, který rozděluje regiony EU do čtyř
skupin podle výsledků v oblasti inovací. „špičkoví inovátoři“, „silní inovátoři“, „mírní
inovátoři“ a „začínající inovátoři“. Takové rozdělení poskytuje podrobnější přehled
inovací na místní úrovni.

Unie inovací rovněž navrhla opatření k dokončení Evropského výzkumného prostoru
s cílem zajistit lepší soudržnost mezi politikami EU a členských států v oblasti výzkumu
a odstranit překážky bránící mobilitě výzkumných pracovníků. Vznikl také koncept
evropských inovačních partnerství, která sdružují zúčastněné strany z veřejného
a soukromého sektoru na unijní, vnitrostátní a regionální úrovni ve snaze lépe čelit
společenským výzvám a přispívat k tvorbě pracovních míst a růstu díky kombinaci
různých opatření na straně nabídky i poptávky. V oblasti vzdělávání podporuje Komise
projekty na rozvoj nových učebních osnov zaměřených na nedostatek inovačních
dovedností.
B. Horizont 2020 a Horizont Evropa
Program Horizont 2020, který usiloval o zajištění globální konkurenceschopnosti EU,
byl jednou ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Právě Horizont 2020 byl
finančním nástrojem, který zajišťoval provádění Unie inovací. Ačkoli se jednalo o osmý
rámcový program EU pro výzkum (2014–2020), byl Horizont 2020 prvním programem,
který zahrnoval výzkum i inovace, a podařilo se mu realizovat řadu specifických
závazků Unie inovací. V listopadu 2013 přijal Parlament víceletý finanční rámec (VFR),
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ve kterém byl na program Horizont 2020 vyčleněn rozpočet ve výši 77 miliard EUR
(v cenách roku 2013). V červnu 2015, kdy byl přijat Evropský fond pro strategické
investice (EFSI), byla však tato částka snížena na 74,8 miliardy EUR.
V roce 2018 bylo provedeno průběžné hodnocení programu Horizont 2020 a jeho
výsledky posloužily k vymezení základní struktury a obsahu programu Horizont Evropa,
jehož návrh byl zveřejněn v červnu 2018.
Dne 4. června 2020 předložila Komise v reakci na pandemii COVID-19 pozměněné
návrhy obou právních aktů s cílem umožnit dodatečné financování programu
Horizont Evropa z nástroje na podporu oživení „Next Generation EU“ (NGEU).
Dne 21. července 2020 schválila Evropská rada plán na podporu oživení pro EU,
který kombinuje VFR na období 2021–2027 s finančními prostředky, které mají být
poskytnuty prostřednictvím NGEU. Program Horizont Evropa byl zřízen nařízením
(EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, které stanoví cíle programu, rozpočet na
období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování
tohoto financování. Pokud jde o program Horizont Evropa, byl nakonec dohodnut
rozpočet ve výši 5,4 miliardy EUR z nástroje NGEU, zejména na podporu ekologického
a digitálního oživení po krizi COVID-19. Je součástí celkového rozpočtu programu
Horizont Evropa ve výši 95,5 miliardy EUR na období 2021–2027. 10. května 2022
Komise upravila pracovní program Horizont Evropa na období 2021–2022 a navýšila
rozpočet, mimo jiné k financování iniciativy WomenTechEU, která podporuje startupy
v oblasti hlubokých technologií (deep tech) vedené ženami, a ostatních opatření na
zvýšení evropského potenciálu v oblasti inovací.
C. Politika soudržnosti
Na výzkum a inovace se zaměřuje také politika soudržnosti. Ve vyspělejších regionech
je alespoň 85 % prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na vnitrostátní
úrovni vyčleněno na cíle související s inovacemi, přičemž prioritou na období let 2021–
2027 jsou investice do inteligentnější, ekologičtější, propojenější a sociálnější Evropy,
která bude blíže svým občanům.
D. Finanční nástroje
Cílem Unie inovací bylo rovněž stimulovat investice soukromého sektoru. Proto mimo
jiné navrhuje zvýšení investic do rizikového kapitálu v EU. Komise spolu se skupinou
Evropské investiční banky (Evropská investiční banka (EIB) a Evropský investiční fond)
zahájila v rámci programu Horizont 2020 společnou iniciativu, která měla zlepšit přístup
projektů v oblasti výzkumu a vývoje k úvěrům a přispět k realizaci demonstračních
projektů. Tato iniciativa, „InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory“, se skládala
ze souboru integrovaných a vzájemně se doplňujících finančních nástrojů a poradních
služeb, které nabízela skupina EIB, jež pokrývaly celý hodnotový řetězec výzkumu
a inovací s cílem podpořit investice od nejmenších podniků po ty největší.
V listopadu 2014 představila Komise také návrh na „investiční plán pro Evropu“, s cílem
uvolnit během tříletého fiskálního období do „reálné ekonomiky“ veřejné a soukromé
investice ve výši alespoň 315 miliard EUR. Jedním ze tří pilířů investičního plánu
pro Evropu byl EFSI, jehož cílem bylo odstraňovat mezery na trhu a uvolňovat
soukromé investice, a napravovat tak selhání trhu. Pomáhal financovat strategické
investice v klíčových oblastech, jako jsou infrastruktura, výzkum a inovace, vzdělávání,
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obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost, i rizikové financování pro malé
a střední podniky.
Kromě toho byl spuštěn program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé
a střední podniky (COSME), který se zaměřuje na finanční nástroje pro malé a střední
podniky a pomáhá při jejich internacionalizaci.
E. Evropský inovační a technologický institut
Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen v roce 2008 nařízením
(ES) č. 294/2008 naposledy pozměněným nařízením (EU) 2021/819. Jeho obecným
posláním je podporovat udržitelný hospodářský růst a konkurenceschopnost Unie
posilováním inovační kapacity členských států a Unie s cílem reagovat na zásadní
výzvy, jimž společnost čelí. EIT tento úkol plní zejména prostřednictvím svých
znalostních a inovačních společenství, která propojují více než 1 200 partnerů z oblasti
obchodu, výzkumu a vzdělávání.
F. Evropská rada pro inovace
V souvislosti s návrhy Komise ohledně programu, který naváže na program
Horizont 2020, zřídila Komise v lednu 2017 patnáctičlennou skupinu inovátorů na
vysoké úrovni, kteří pomohli zformovat navazující program, tj. Horizont Evropa.
V lednu 2021 podepsala Komise memorandum o porozumění mezi ERI a EIT s cílem
posílit jejich spolupráci na podporu nejlepších evropských podnikatelů. V reakci na
ruskou útočnou válku proti Ukrajině vyčlenila Komise 20 milionů EUR na podporu
ukrajinských startupů prostřednictvím cílené změny pracovního programu ERI na
rok 2022.
G. Evropský program inovací
Dne 5. července 2022 přijala Komise nový evropský program inovací, v němž
navrhla 25 konkrétních opatření v pěti stěžejních oblastech: financování rozvíjejících
se podniků; podpora inovací prostřednictvím experimentálních prostor a veřejných
zakázek; urychlení a posílení inovací v evropských inovačních ekosystémech v celé
EU; podpora, přilákání a udržení talentů v oblasti hluboké technologie a zlepšení
nástrojů tvorby politik. Jeho cílem je postavit Evropu do čela nové vlny inovací
v oblasti hlubokých technologií, což vyžaduje průlomový výzkum a vývoj v kombinaci se
značnými kapitálovými investicemi, aby bylo možné řešit naléhavé společenské výzvy.
Zpráva Komise o výkonnosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací (SRIP) za rok 2022 se
rovněž zaměřuje na inovační výkonnost EU v globálním kontextu a navrhuje opatření
k řešení problémů, jako je obtížnost získávání a udržení talentů.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament přijal četná usnesení k posílení politiky EU v oblasti inovací. K těm
nejnovějším patří:
— Usnesení ze dne 16. června 2010 o strategii EU 2020. Toto usnesení výrazně

podpořilo průmyslovou politiku a usilovalo o vytvoření co nejlepšího prostředí pro
udržení a rozvoj silné, konkurenceschopné a diverzifikované průmyslové základny
v EU a usnadnění přechodu k udržitelnému a energeticky účinnému hospodářství.
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— Usnesení ze dne 12. května 2011 o Unii inovací: proměna Evropy pro svět po krizi.

— Usnesení ze dne 26. října 2011 o Agendě pro nové dovednosti a pracovní
místa. Toto usnesení vyzdvihlo význam rozvoje užší spolupráce mezi výzkumnými
instituty a průmyslem a význam podněcování a podpory průmyslových společností
k investicím do výzkumu a vývoje.

— Usnesení ze dne 6. července 2016 o součinnosti pro inovace: evropské
strukturální a investiční fondy, program Horizont 2020 a další evropské fondy pro
inovace a programy EU.

— Usnesení ze dne 25. listopadu 2020 o nové průmyslové strategii pro Evropu,
v němž Parlament zdůraznil, že zajištění svrchovanosti a strategické autonomie
EU vyžaduje konkurenceschopnou průmyslovou základnu a obrovské investice do
výzkumu a inovací v oblasti klíčových základních technologií, inovativních řešení
a klíčových hodnotových řetězců.

— Usnesení ze dne 6. dubna 2022 o globálním přístupu k výzkumu a inovacím:
Evropská strategie mezinárodní spolupráce v měnícím se světě, která uvítala
sdělení Komise k této otázce a zdůraznila, že je třeba, aby Unie rozvíjela
mnohostrannou spolupráci založenou na pravidlech s cílem řešit klíčové globální
hospodářské, společenské a environmentální výzvy, v nichž by výzkum a inovace
měly hrát klíčovou úlohu.

Kristi Polluveer
09/2022
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