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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sdělení nazvaném „Uvádění znalostí do praxe: široce založená inovační strategie pro 
EU“(2006/2274(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Uvádění znalostí do praxe: široce založená 
inovační strategie pro EU“ (KOM(2006)0502),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Investovat do výzkumu: akční plán pro Evropu“ 
(KOM(2003)0226),

– s ohledem na sdělení Komise „Provádění lisabonského programu Společenství – Více 
výzkumu a inovací – investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti – Společný přístup 
(KOM(2005)0488) a na související pracovní dokumenty Komise (SEK(2005)1253 a 
SEK(2005)1289),

– s ohledem na zprávu z ledna 2006 skupiny nezávislých odborníků o výzkumu a vývoji a 
inovaci, sestavené po vrcholné schůzce v Hampton Court, nazvané „Vytvoření Evropy 
inovací“ („Ahova zpráva“), 

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 
24. března 2000, které si kladou za cíl učinit z Unie nejkonkurenceschopnější a 
nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě, a na závěry předsednictví ze zasedání 
Evropské rady v Bruselu ve dnech 22. a 23. března 2005 a ve dnech 23. a 24. března 2006, 

– s ohledem na závěry z 2769. zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 
4. prosince 20061,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Společně k růstu a zaměstnanosti – Nový začátek 
lisabonské strategie“ (KOM(2005)0024),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Společné akce pro růst a 
zaměstnanost: Lisabonský program Společenství“ (KOM(2005)0330),

– s ohledem na národní reformní programy (NRP) předložené členskými státy, zprávy 
členských států z podzimu 2006 o provádění jejich národních reformních programů2, a 
hodnocení provádění těchto NRP ve výroční zprávě Komise (KOM(2006)0816),

– s ohledem na doporučení Rady 2005/601/ES ze dne 12. července 2005, týkající se
hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství (2005–2008)3 a 
rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_fr.htm
3 Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 28.
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zaměstnanosti členských států1, které společně tvoří hlavní směry pro růst a zaměstnanost,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 
18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)2,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 
24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 
(2007–2013)3,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský 
technologický institut (KOM(2006)0604),

– s ohledem na návrh nařízení Rady o patentu Společenství (KOM(2000)0412) a na text 
revidovaný předsednictvím4,

– s ohledem na rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací5, a na 
sdělení Komise nazvané „Cesta k účinnějšímu využívání daňových pobídek pro VaV“ 
(KOM(2006)0728),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Zpráva 
o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2006“ (SEK(2006)1467) a na sdělení Komise 
nazvané „Hospodářské reformy a konkurenceschopnost: hlavní poselství zprávy 
o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2006“ (KOM(2006)0697),

– s ohledem na „Evropskou tabulku inovačních ukazatelů 2005 – Srovnávací analýza 
účinnosti v oblasti inovací“, která jednoznačně dokazuje, že Spojené státy a Japonsko 
zaujímají v dané oblasti vedoucí postavení6,

– s ohledem na dokument„Perspektivy OECD ve vědě, technologii a průmyslu, vydaný 
v roce 2006“7,

– s ohledem na jeho usnesení ze dne 30. listopadu 2006, nazvané „Je čas zařadit vyšší 
rychlost – Nové partnerství pro růst a zaměstnanost“8,

– s ohledem na jeho usnesení ze dne 5. července 2006 o provádění lisabonských programů 
Společenství: Více výzkumu a inovací – investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti: 
společný přístup9,

  
1 Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21.
2 Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
3 Úř. věst. L 2006, 9.11.2006, s. 15.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
7 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
8 Přijaté texty, P6_TA(2006)0528.
9 Přijaté texty, P6_TA(2006)0301.
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– s ohledem na jeho usnesení ze dne 15. března 2006 o příspěvku Rady z jara 2006, 
týkajícím se lisabonské strategie1,

– s ohledem na zprávu skupiny odborníků z července 2004 nazvanou „Improving 
institutions for the transfer of technology from science to enterprise“ (zdokonalení 
institucí za účelem přenosu technologií ze světa vědy do světa podniků),

– s ohledem na pracovní dokument Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
8. listopadu 2006, nazvaný „Investice do znalostí a inovace" (Lisabonská strategie), 
informační zpráva INT/325, 

– s ohledem na iniciativu i2010 a zejména na sdělení Komise nazvané „Akční plán 
eGovernment v rámci iniciativy i2010 – Urychlování zavádění elektronické veřejné 
správy v Evropě ve prospěch všech“ (KOM(2006)0173),

– s ohledem na pracovní dokument Komise o „inovaci ve službách“ z listopadu 2006,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, nazvanou 
„Přínos budoucí regionální politiky k posílení inovačních schopností Evropské unie“ 
(A6-0000/2007),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 
Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2007),

A. vzhledem ke stavu vývoje lisabonské strategie a v jeho důsledku k významu širší inovační 
strategie vzhledem k celosvětové hospodářské soutěži,

B. vzhledem k tomu, že rozsáhlé specializované vědecké poznatky shromážděné ve 
výzkumných střediscích EU a v patentových úřadech nejsou dostatečně využívány,

C. vzhledem k tomu, že prvořadý cíl inovace spočívá v posílení konkurenceschopnosti EU a 
ve zlepšení kvality života jejích občanů,

D. vzhledem k úloze, kterou hraje inovace ve vytváření sociálních modelů členských států 
EU,

E. vzhledem k tomu, že služby představují nedostatečně využitý inovační potenciál EU,

F. vzhledem k tomu, že jedna ze základních podmínek zavádění inovačních řešení spočívá 
v rychlosti informačních toků a v generalizovaném přístupu k internetovým službám v 
EU,

G. vzhledem k významu institucionální podpory procesů řízení vědy v oblasti inovací a 
autorských práv,

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0092.
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H. vzhledem k tomu, že současný jednotný patentový systém neumožňuje zohledňovat 
požadavky některých odvětví, a že výrazný nárůst počtu udělených patentů zvyšuje 
nebezpečí sporů a klade překážky inovaci,

I. vzhledem k financování inovační politiky a k zvyšujícímu se významu, který tato politika 
přisuzuje veřejným zakázkám a partnerství veřejného a soukromého sektoru,

J. vzhledem k tomu, že mezioborové vzdělávání v oblastech tradiční vědy, představuje 
podmínku inovace,

K. vzhledem k tomu, že celoživotní vzdělávání může přispět k rozvoji znalostí v oblasti 
inovací, a že podpora informační společnosti umožňuje čelit marginalizaci na trhu práce,

L. vzhledem k tomu, že zavedení evropských právních předpisů a pravidel v oblasti jakosti, 
pokud jde o první etapu vývoje produktů a služeb nové generace, je zdrojem inovace,

M. vzhledem k tomu, že sedmý rámcový program musí podpořit zavedení posíleného a 
rozšířeného evropského výzkumného prostoru, opírajícího se o konkrétní, přesně 
zaměřené aktivity,

1. podporuje návrh Komise na zavedení nové iniciativy na podporu pilotních trhů s cílem 
zjednodušit zavádění nových inovačních produktů a služeb na trh v oblastech, v nichž 
může EU zaujímat vedoucí místo na celosvětové úrovni;

2. poukazuje na to, že malé a střední podniky hrají při uplatňování inovačních řešení zvláštní 
roli;

3. zdůrazňuje, že je nezbytné zavést do vzdělávacích programů členských států činnosti, 
jejichž cílem je posilování významu a role autorů inovačních řešení, zejména 
ekologických;

4. navrhuje zavést technologickou a vědeckou infrastrukturu, která je nezbytná pro vytváření 
inovačních řešení v existujících vzdělávacích zařízeních, tak, aby byly zaručeny 
perspektivy rozvoje malých výzkumných středisek,

5. vyzývá členské státy k zavedení daňové právní úpravy, která představuje pro podniky 
pobídku k dalším investicím do výzkumu, vývoje a inovací;

6. bere na vědomí existenci evropských technologických platforem a rozhodnutí Rady 
týkající se společných evropských technologických iniciativ v oblastech majících klíčový 
význam pro evropskou inovaci, které budou mít formu partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

7. vyzývá členské státy, aby určily oblasti, které považují za přední v oblasti inovace, 
s ohledem na jejich priority;

8. bere na vědomí Program pro inovaci a konkurenceschopnost, který stanoví vhodné 
finanční nástroje, jakož i sdělení Komise nazvané „Financování růstu malých a středních 
podniků“, které stanoví konkrétní opatření za účelem zvýšení investic rizikového kapitálu;
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9. vyzývá členské státy a územní samosprávné celky, aby pro životní prostředí přijímaly 
odpovídající inovační řešení v rámci programu pro inovaci a konkurenceschopnost, a 
rovněž upozorňuje na možnost využití finanční podpory určené malým a středním 
podnikům v rámci programu JEREMIE;

10. poukazuje na to, že města mohou hrát významnou roli při vypracování inovační strategie 
pro celý region a že mohou dát případně podnět k některým slibným záměrům, 
např.využití systémů tepelné modernizace a kombinované výroby, ba i k vytváření 
vědeckých a technologických parků;

11. konstatuje, že venkovské oblasti mohou podpořit rozvoj podniků nové generace, 
disponujících vědeckovýzkumnou základnou v oblasti biotechnologie;

12. bere na vědomí iniciativu „Evropa INNOVA“, která zavádí dynamičtější přístup 
k vytváření a podpoře inovačních podniků v sektoru služeb;

13. vyzývá Komisi k vytvoření podmínek nezbytných pro další rozvoj „EuroInfoCenter“, 
které by v každém regionu EU podporovaly rozvoj inovačních řešení prostřednictvím 
zdokonalení informačních toků;

14. má zato, že veřejné zakázky hrají strategickou roli v podpoře inovačních produktů a 
služeb;

15. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy vytvořila skupinu odborníků v oblasti 
patentů s cílem vypracovat novou právní úpravu Společenství v oblasti patentů;

16. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy vypracovala alternativní a doplňková 
opatření k systému patentů, a zajistila tak právní ochranu autorů vůči trestněprávním 
rizikům;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby dbaly na to, aby společné předpisy, které upravují 
možnosti patentování, byly přizpůsobeny zvláštním podmínkám každého odvětví;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci nového evropského patentu navrhly postup 
vedoucí k vyloučení patentů druhořadého zájmu, jakož i „spících" patentů, předložených 
pouze za účelem zákazu;

19. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s evropskými organizacemi pro normalizaci přijala 
účinná opatření za účelem posílení institucionálních rámců pro přijetí evropských norem;

20. vyzývá členské státy, aby podpořily hledání konsensu v oblasti evropských norem 
s ohledem na to, že v této oblasti je rychlé rozhodování stimulem pro 
konkurenceschopnost EU;

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby volily otevřené předpisy, na jejichž základě je duševní 
vlastnictví přístupné díky bezplatným licencím;

22. vyzývá členské státy, aby na svých územích podpořily vytváření „znalostních regionů“ a 
„uskupení“ zajišťujících spolupráci s odborníky ze třetích zemí;
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23. bere na vědomí iniciativu Výboru pro regiony, usilující o provázání regionů v rámci 
interaktivní platformy územních samosprávných celků za účelem srovnávání a výměny 
zkušeností dosažených v rámci provádění lisabonské strategie;

24. vyzývá členské státy, aby zavedly kritéria vědecké kariéry tak, aby byly zohledněny 
schopnosti kandidátů v oblasti patentů a inovací;

25. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zavedly a podpořily mezinárodní a evropské 
ceny za inovace;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal tuto zprávu Radě a Komisi, jakož i parlamentům a 
vládám členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Díky výzkumu prováděnému na univerzitách, ve výzkumných centrech a národních 
institutech, na národních akademiích věd a také v unijních organizacích vědeckého rozvoje 
bylo nashromážděno velké množství vědomostí z různých vědeckých oborů. Významným 
zdrojem vědomostí jsou rovněž národní patentové úřady a odnedávna také Evropský 
patentový úřad (EPÚ). Není však jednoduché převést tyto vědomosti v hospodářství do praxe 
a účinně je využívat. Paradoxem v Evropě je, že máme rozvinutá střediska pro získávání 
vědomostí – špičková centra – neexistují však téměř žádné ekonomické podněty pro jejich 
zpracování a zužitkování ve prospěch inovačních aktivit.
Cílem předloženého dokumentu je uplatnění Lisabonské strategie a vytvoření základu pro 
evropskou inovační politiku upřesněním jejích cílů a přijetím nástrojů, které umožní její 
provádění a povedou ke zlepšení: 
- řešení tématických oblastí vědy, které vychází ze současných a budoucích hospodářsko-
společenských potřeb EU; 
- uplatnění vědeckých poznatků získaných z vědeckých a výzkumných středisek 
v hospodářství;
- uplatňování inovačních řešení v praxi v hospodářské a sociální oblasti.

2. Definice inovace

Pod pojmem inovace se rozumí novátorská řešení konkrétního problému, který vyvstal 
v průběhu vytváření produktů, jejich využívání nebo v průběhu poskytování služeb. Cílem 
inovace je racionalizace vytváření produktů, poskytování služeb a využití produktů určených 
k prodeji, která vede k úspoře energie, materiálů, pracovní doby a přispívá také k ochraně 
životního prostředí a zlepšení kvality poskytovaných služeb. Uživatelem a hnací silou inovace 
je vždy člověk. Často se stává, že problém, který vznikl, nemá doposud praktické řešení, nebo 
že řešení již existuje, ale nově vzniklý problém představuje změnu, modernizaci nebo 
modifikaci tohoto řešení. Inovace se tedy vztahuje na produkty, procesy a služby. 
Cílem inovačních činností může být plnění požadavků odběratele (marketingové hledisko), 
růst konkurenceschopnosti (ekonomické hledisko) a také odstranění negativních vlivů na 
životní prostředí (ekologické hledisko). Může však docházet také k tzv. „umělé inovaci“, při 
níž se u produktů určených k prodeji jedná především o nové způsoby balení a klamavou 
reklamu. Tyto klamné inovace je nutno zcela zamezit. 

3. Podpora inovace

Inovace je proces, který spočívá v zavádění nových inovačních řešení nebo také v rozvoji již 
existujících řešení na základě jejich úpravy podle požadavků nových oblastí lidských činností. 
Aby mohlo dojít k inovaci, je nezbytná celková znalost faktorů podporujících inovační 
činnosti. Je nezbytné připomenout, že výsledkem inovace bývají většinou levnější a 
funkčnější produkty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, výrobní technologie a 
organizovanější a kvalitnější služby za nižší cenu. Inovační činnosti mohou mít různý 
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význam, neboť vytváří podmínky zvyšující pravděpodobnost úspěšnosti inovace. 
Hlavními prvky podporujícími inovaci jsou:

a. fungující trh se zbožím a službami,
b. vysoká úroveň vzdělanosti na všech úrovních,
c. pokročilý vědecký výzkum - základní i aplikovaný,
d. řízení činností v členských státech,

v případě EU mezi tyto prvky také patří: 
e. dopady společného působení v souvislosti s rozšířením EU,
f. nová strategie v oblasti patentů a licencí,
g. rozvoj Evropského výzkumného prostoru – sedmý rámcový program,
h. zřízení Evropského technologického institutu,
i. právní předpisy EU, které stanoví pravidla týkající se ochrany životního prostředí
(např. směrnice REACH, směrnice o odpadech a ustanovení týkající se energetiky).

4. Podrobný popis opatření na podporu inovací

A. Jednotný trh 

V současné době probíhá proces rozvoje jednotného trhu EU. Dobře fungující trh, který 
respektuje všechny čtyři svobody, je největší zárukou úspěšnosti rozvíjených inovačních 
činností. 

V současné době jednotný trh zahrnuje:
- volný pohyb zboží,
- volný pohyb kapitálu (trh finančních služeb);
- rozvíjí se trh komerčních služeb, jeho úplné otevření však vyžaduje odstranění 
administrativních překážek (směrnice o službách);
- postupně se odstraňují také omezení pohybu pracovníků.

B. Vzdělávání 

Vzdělávací systémy ve všech členských státech EU jsou sjednoceny podle tzv. Boloňské 
strategie (např. zavádí se třístupňový systém vzdělávání na vysokoškolské úrovni). Co se týče 
počtu absolventů s vysokoškolským vzděláním na 1000 obyvatel, EU zaznamenalo jeden 
z nejvyšších nárůstů na světě. Struktura odbornosti studentů nicméně vykazuje nepříznivou 
tendenci, pokud jde o technické obory, které jsou v současné době nejžádanější. Převažují 
absolventi humanitních studií a manažérských oborů. Přesto jsou však potřebné nové 
vzdělávací obory interdisciplinární povahy, které připraví absolventy schopné lépe se 
přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám pracovního trhu. Nebytné je také vzdělávání 
podporující inovaci a další vzdělávání – celoživotní bez ohledu na věk. 

C. Výzkum 

Základním prvkem rozvoje inovace jsou výdaje na výzkum a rozvoj z rámcových programů, 
které doplňuje program uskutečňovaný ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), 
tzv. iniciativa růstu. Předpokládá se, že do roku 2010 vzrostou celkové náklady na výzkum 
v EU na 2,6 % HDP, přičemž 2/3 budou pocházet ze soukromého sektoru. Výměně nápadů 
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napomůže větší mobilita vědců uvnitř Společenství a stanovení jednotných pracovních norem, 
platů a sociálního zabezpečení.  Důležité je také získávat odborníky z třetích zemí. 
Kritéria hodnocení výsledků práce mladých vědců, na jejichž základě se rozhodne o jejich 
dalším postupu v rámci vědecké kariéry, zejména pokud jde o oblast aplikované vědy, by 
měla zahrnovat nejen počet publikací a citací, ale také jejich zlepšovací návrhy a vynálezy. 
Vybrané důležité konstrukčně-technické problémy se strategickým významem, které se řeší 
v rámci úplného výzkumného cyklu, by měly být svěřeny několika konkurenčním 
projektovým a výzkumným společnostem. Jedná se například o vytvoření nového 
nekonvenčního vozidla pro silniční dopravu nebo jiného dopravního prostředku, a také o jiná 
nekonvenční řešení, která mají vliv na pracovní metody a životní způsoby ve stárnoucí 
Evropě. Jde také o využití volného času. 

D. Regulační činnosti

Evropská unie, členské státy a regiony podněcují inovace prostřednictvím:
– využití daňových pobídek (daňové zákony spadají do pravomoci států), např. část odpisů 
z obchodních činností by mohla tvořit inovační fond;
– veřejných nabídkových řízení na přípravu a realizaci velkých projektů, např. ekologické 
investice, investice do bezpečnosti a jiné;
– vytváření vědecko-technických parků financovaných z prostředků Evropské unie (Fond 
soudržnosti);
– využití partnerství veřejného a soukromého sektoru;
– záruk úvěrů pro inovační podnikatelské plány, které umožní vytvoření pilotních firem, tzv. 
spin-off;
– určitých právních úprav EU, např. směrnice REACH, jehož přijetí podpoří, mimo jiné na 
základě zásady nahrazování, inovační činnosti.

E. Využití synergií

Koncept pozitivní synergie vyplývá z úspor z rozsahu produkce, tj. ze zvětšení odbytového 
trhu produktů a služeb, které mohou být – v případě produktů – vyráběny ve větších sériích a 
tudíž levněji.  Dopad synergií na inovaci se ještě zintenzívní poté, co budou zavedeny 
jednotné a společné normy a předpoklady kvality. Rozšíření by jistě mohlo být přínosem, 
kdyby se lépe využil stávající potenciál ve formě rozsáhlých odborných vědeckých kádrů, 
konstrukčních a jiných specialistů, kteří přišli o svá pracovní místa ve zrušených (nebo 
zredukovaných) výzkumných pracovištích a konstrukčních kancelářích členských zemí EU 
z východní a střední Evropy. Přejímání ústavů zahraničními výrobci v rámci privatizace často 
vedlo k likvidaci vědecko-výzkumných pracovišť, neboť nový majitel měl často k dispozici 
svá vlastní pracoviště. 

F. Patenty 

Je nezbytná nová evropská patentová strategie, která bude zajišťovat autorská práva, nebude 
monopolizovat poznatky v oblasti inovace a umožní jejich využití zejména malými a 
středními podniky. Strategie by měla zhodnotit dosavadní kritéria patentovatelnosti, která jsou 
zakotvena v Evropské patentové úmluvě z roku 1973, upřesnit je a případně rozšířit, aby 
neumožňovaly různé právní výklady, např. pojetí tzv. „technického přínosu“. Samotný proces 
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patentování je nutné zjednodušit a musí probíhat rychleji než doposud. Mohlo by se jednat 
např. o dvoufázový proces, ve kterém by nákladný patentový výzkum mohl začít, jakmile se 
pro navrhovaný vynález nalezne příjemce. První fáze patentového procesu by se omezila na 
registraci vědeckého záměru a zajistila by prioritu pro autora návrhu a zpřístupnění výkladu 
jeho technického popisu osobám, které mají zájem o jeho praktické využití.

5. Prognózy v oblasti inovací

Mezi různými metodami provádění prognóz v oblasti inovací a technického pokroku je možné 
zdůraznit metodu extrapolace, metodu využívající teorie pravděpodobnosti a matematické 
statistiky, delfskou metodu aj. Nejvíce inovativní bývá prolínání tradičních oblastí vědy. Na 
jedné straně je zde potřebnější interdisciplinární přístup, zároveň však se musí zajistit 
propojení se systémovou analýzou. Největší inovační potenciál má propojení následujících 
oblastí vědy: IKT (informační a komunikační technologie) a lékařství, IKT a energetika, ITK 
a obchod, IKT a logistika, nebo ekologie a energetika, ekologie a chemické látky (REACH), 
ekologie a vesmírný výzkum, nové materiály a energetika, nové materiály a lékařství apod.

6. Shrnutí

Inovace, jak je vidět, závisí na jedné straně čistě na tržních mechanismech, na druhé straně 
však také na centrálním řízení a na financování a spolufinancování z rozpočtových 
prostředků.

Z teorie pravděpodobnosti víme, že úspěšnost EU v oblasti inovační činnosti, měřena podle 
počtu hospodářských ukazatelů, které jsou hnací silou inovace, např. v průběhu 
posledních tří let jako procento celkového počtu ukazatelů cílové skupiny obyvatel, bude 
pravděpodobně záviset na uplatňování všech možných stimulujících faktorů tohoto jevu. 


