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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Viden i praksis: en bredt funderet innovationsstrategi for EU
(2006/2274 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Viden i praksis: en bredt funderet 
innovationsstrategi for EU" (KOM(2006)0502),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Investering i forskning: En 
handlingsplan for Europa" (KOM(2003)0226),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af Fællesskabets 
Lissabon-program med titlen "Mere forskning og innovation - Investering i vækst og 
beskæftigelse - En fælles tilgang" (KOM(2005)0488) og Kommissionens 
arbejdsdokumenter i forbindelse hermed (SEK(2005)1253 og SEK(2005)1289),

– der henviser til rapporten fra den uafhængige ekspertgruppe om forskning, udvikling og 
innovation, der blev udpeget efter topmødet på Hampton Court, med titlen "Mod et 
innovativt Europa" ("Aho-rapporten") fra januar 2006, 

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. 
og 24. marts 2000, hvor man ønskede at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og 
dynamiske videnbaserede økonomi i verden, og formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råd i Bruxelles den 22. og 23. marts 2005 og den 23. og 24. marts 2006, 

– der henviser til konklusionerne fra det 2769. møde i Rådet (konkurrenceevne) den 4. 
december 20061,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Vækst og beskæftigelse: en fælles 
opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien" (KOM(2005)0024),

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En fælles indsats for vækst og 
beskæftigelse - Fællesskabets Lissabon-program" (KOM(2005)0330),

– der henviser til de nationale reformprogrammer (NRP'er), som medlemsstaterne har 
fremlagt, medlemsstaternes efterårsrapporter fra 2006 om gennemførelsen af deres 
nationale reformprogrammer2 og Kommissionens vurdering af disse reformprogrammer i 
sin årlige situationsrapport (KOM(2006)0816),

– der henviser til Rådets henstilling 2005/601/EF af 12. juli 2005 vedrørende de 
overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker 
(2005-2008)3 og Rådets beslutning 2005/600/EF af 12. juli 2005 om retningslinjer for 

  
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 EUT L 205 af 6.8.2005, s. 28.
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medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker1, som tilsammen udgør "retningslinjerne for 
vækst og beskæftigelse",

– der henviser Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 
2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013)2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 
2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013)3,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det 
Europæiske Teknologiske Institut (KOM(2006)0604),

– der henviser til forslag til Rådets forordning om EF-patenter (KOM(2000)0412) og 
formandskabets reviderede tekst4,

– der henviser til Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og 
udvikling og innovation5 og Kommissionens meddelelse med titlen "Mod en mere effektiv 
anvendelse af skatteincitamenter til fordel for F&U" (KOM(2006)728),

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "2006-
rapporten om Europas konkurrenceevne" (SEK(2006)1467) og Kommissionens 
meddelelse med titlen "Økonomiske reformer og konkurrenceevne: Hovedkonklusionerne 
i 2006-rapporten om Europas konkurrenceevne" (KOM(2006)0697),

– der henviser til den europæiske resultattavle for innovation 2005 - komparativ analyse af 
innovationsresultater, som tydeligt viser, at USA og Japan er førende på dette område6,

– der henviser til OECD-perspektiverne for videnskab, teknologi og industri, 2006-
udgaven7,

– der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 med titlen "Fuld fart fremad -
Opbygning af et Europa med iværksætterkultur og vækst"8,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2006 om gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program: Mere forskning og innovation - investering i vækst og beskæftigelse: 
En fælles tilgang9,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om bidraget til Det Europæiske Råds 
  

1 EUT L 205 af 6.8.2005, s. 21.
2 EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
3 EUT L 2006 af 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/da/oj/2006/c_323/c_32320061230da00010026.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 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0528.
9 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0301.
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forårsmøde i 2006 med henblik på Lissabon-strategien1,

– der henviser til ekspertgruppens rapport fra juli 2004 med titlen "Improving institutions 
for the transfer of technology from science to enterprise" (en forbedring af institutionerne 
med henblik på teknologioverførsel fra videnskaben til virksomhederne),

– der henviser til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs arbejdsdokument af 
8. november 2006 med titlen "Investering i viden og innovation" (Lissabon-strategien), 
informationsrapport INT/325, 

– der henviser til i2010-initiativet og navnlig Kommissionens meddelelse med titlen "i2010 
e-forvaltningsplanen - Hurtigere indførelse af e-forvaltning i EU til fordel for alle" 
(KOM(2006)0173),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om innovation i tjenesteydelsessektoren 
fra november 2006,

– der henviser til betænkning fra Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg om den 
fremtidige regionalpolitiks bidrag til Den Europæiske Unions innovative kapacitet 
(A6-0000/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 
Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til de fremskridt, man har gjort med Lissabon-strategien, og således til 
vigtigheden af en endnu bredere innovationsstrategi i betragtning af den internationale 
konkurrence,

B. der henviser til, at den omfattende videnskabelige specialviden, som er samlet i EU's 
forskningscentre og hos patentmyndighederne, ikke udnyttes i tilstrækkelig grad,

C. der henviser til, at innovationens hovedmålsætning er at styrke EU's konkurrenceevne og 
give EU's borgere en bedre livskvalitet,

D. der henviser til den rolle, som innovationen spiller i udarbejdelsen af EU-
medlemsstaternes sociale modeller,

E. der henviser til, at tjenesteydelserne udgør et innovationspotentiale, som er underudnyttet i 
EU,

F. der henviser til, at en af de væsentlige forudsætninger for iværksættelsen af innovative 
løsninger er informationsstrømmens hurtighed og en generel adgang til internettjenesterne 
i EU,

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0092.
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G. der henviser til vigtigheden af den institutionelle støtte til videnadministrationsprocessen, 
når det gælder innovation og ophavsrettigheder,

H. der henviser til, at det nuværende samlede patentsystem ikke gør det muligt at tage højde 
for visse sektorers behov, og at den store stigning i antallet af bevilgede patenter øger 
risikoen for tvister og hindrer innovation,

I. der henviser til innovationspolitikkens finansiering og den voksende betydning, som 
denne politik har for offentlige kontrakter og offentlige-private partnerskaber,

J. der henviser til, at tværfaglig undervisning på de områder, som vedrører den traditionelle 
viden, er en forudsætning for innovation,

K. der henviser til, at livslang læring kan bidrage til udviklingen af viden på 
innovationsområdet, og at fremme af informationssamfundet gør det muligt at bekæmpe 
marginalisering på arbejdsmarkedet,

L. der henviser til, at fastlæggelsen af europæiske standarder og forskrifter på 
kvalitetsområdet er en kilde til innovation, når det gælder den første fase af udviklingen af 
en ny generation af varer og tjenesteydelser,

M. der henviser til, at det syvende rammeprogram skal fremme indførelsen af et styrket og 
udvidet europæisk forskningsrum, der er centreret omkring konkrete og målrettede 
opgaver,

1. støtter Kommissionens forslag om at lancere et nyt initiativ til fordel for pilotmarkeder 
med det formål at lette markedsføringen af nye og innovative varer og tjenesteydelser på 
områder, hvor EU kan blive førende på verdensplan;

2. gør opmærksom på, at små og mellemstore virksomheder skal spille en særlig rolle i 
iværksættelsen af innovative løsninger;

3. understreger nødvendigheden af at medtage aktiviteter i medlemsstaternes 
uddannelsesprogrammer, der tager sigte på at fremhæve den vigtighed og rolle, som 
opfindere af innovative løsninger har, navnlig når der er tale om miljøvenlige løsninger;

4. foreslår, at man indfører den teknologiske og videnskabelige infrastruktur, der er 
nødvendig for at skabe innovative løsninger i de eksisterende læreanstalter, så man sikrer 
udviklingsperspektiverne for de små forskningscentre;

5. opfordrer medlemsstaterne til at indføre skattemæssige foranstaltninger, der opmuntrer 
virksomhederne til at investere mere i forskning, udvikling og innovation;

6. noterer sig eksistensen af de europæiske teknologiplatforme og Rådets beslutning om de 
fælles europæiske teknologiinitiativer på nøgleområder for europæisk innovation, som vil 
tage form af offentlige-private partnerskaber;

7. opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge de områder, som de anser for at være de mest 
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innovative, idet de tager hensyn til deres prioriteter;

8. noterer sig programmet for konkurrenceevne og innovation, hvor der tages højde for 
passende finansielle instrumenter, og Kommissionens meddelelse med titlen "Finansiering
af SMV'ers vækst", som indeholder konkrete foranstaltninger, der tager sigte på at øge 
investeringerne af risikovillig kapital;

9. opfordrer medlemsstaterne og lokalsamfundene til at finde innovative og miljøvenlige 
løsninger i forbindelse med programmet for konkurrenceevne og innovation og henleder 
ligeledes opmærksomheden på, at det er muligt at anvende den finansielle støtte til 
SMV'er i forbindelse med Jeremie-programmet;

10. gør opmærksom på, at bycentrene kan spille en vigtig rolle i udarbejdelsen af
innovationsstrategien for en hel region, og at de i givet fald kan tage initiativ til visse 
lovende projekter, f.eks. udnyttelsen af potentialet for varmemodernisering og 
kraftvarmeproduktion, samt ligeledes tage andre initiativer med hensyn til videnskabs- og 
teknologiparker;

11. konstaterer, at landdistrikterne kan fremme udviklingen af en ny generation af 
virksomheder, som råder over et videnskabeligt forskningsgrundlag inden for 
bioteknologi;

12. noterer sig "Europe Innova"-initiativet, hvor man har en mere dynamisk tilgang til 
oprettelse af og støtte til innovative virksomheder inden for servicesektoren;

13. opfordrer Kommissionen til at skabe de nødvendige betingelser for, at Euro Info 
Centrenes udvikling kan fortsættes, så de i alle EU's regioner fremmer udviklingen af 
innovative løsninger ved hjælp af bedre informationsstrømme;

14. mener, at offentlige kontrakter spiller en strategisk rolle, når det gælder om at fremme 
innovative varer og tjenesteydelser;

15. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at nedsætte en 
ekspertgruppe på patentområdet med henblik på at udarbejde en ny fællesskabslovgivning 
om patenter;

16. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at fastlægge alternative og 
supplerende foranstaltninger til patentsystemet, som sikrer ophavsmændenes juridiske 
beskyttelse mod en strafferetlig risiko;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at de fælles bestemmelser 
for patenterbarhed navnlig bliver tilpasset til den enkelte sektors betingelser;

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med det nye EF-patent at 
foreslå en procedure, hvor man fjerner patenter af ringe interesse og "sovende" patenter, 
som udelukkende er anmeldt for at nedlægge forbud;

19. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de europæiske standardiseringsinstitutter at 
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træffe effektive foranstaltninger for at styrke de institutionelle rammer for vedtagelsen af 
europæiske standarder;

20. opfordrer medlemsstaterne til at arbejde for en konsensus med hensyn til europæiske 
standarder, eftersom en hurtig beslutning på dette område er af afgørende vigtighed for 
EU's konkurrenceevne;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vælge åbne standarder, hvor den 
intellektuelle ejendomsret er tilgængelig i kraft af gratis licenser;

22. opfordrer medlemsstaterne til på deres eget område at fremme indførelsen af 
"videnregioner" og "klynger", hvor man sikrer samarbejdet med eksperter i tredjelandene;

23. noterer sig Regionsudvalgets initiativ, som tager sigte på at gøre regionerne til en del af et 
netværk inden for rammerne af en interaktiv platform for lokalsamfundene med det formål 
at sammenligne og udveksle de erfaringer, der er opnået i forbindelse med Lissabon-
strategiens gennemførelse;

24. opfordrer medlemsstaterne til at opstille videnskabelige karrierekriterier, så der tages 
højde for kandidaternes kompetencer med hensyn til patenter og innovation;

25. opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre og fremme nationale 
og europæiske innovationspriser;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BEGRUNDELSE

1. Introduktion

Takket være den forskning, der i Europa foretages på universiteterne, analysecentrene, de 
offentlige institutter, de nationale videnskabsakademiers forskningscentre og EU's centre for 
forskning og udvikling, har man opnået en stor mængde specialviden på forskellige 
videnskabelige områder. De nationale patentmyndigheder og i den seneste tid også Den 
Europæiske Patentmyndighed (EPO) er ligeledes væsentlige kilder til viden. Denne viden 
bliver dog ikke direkte anvendt på den konkrete økonomiske aktivitet med det formål at blive 
udnyttet effektivt i den forbindelse. Selv om der i Europa eksisterer effektive videncentre -
ekspertisecentrene - er den økonomiske sektor ikke så tilbøjelig til at give sig i kast med 
innovative aktiviteter, der bygger på denne ekspertise.
Nærværende dokument tager sigte på at gennemføre Lissabon-strategien og lægge grunden til 
en europæisk innovationspolitik, idet man definerer målsætningerne på en stringent måde og 
indfører de instrumenter, der kan føre den ud i livet, hvorved man letter:
- fastlæggelsen af forskningsnøgleområder ud fra EU's aktuelle og fremtidige 
socioøkonomiske behov;
- overførslen til de økonomiske enheder af den frontlinjeviden, som er udviklet af de 
videnskabelige forskningscentre;
- anvendelse af innovative løsninger i den økonomiske og sociale sektor.

2. Hvordan definerer man innovation?

Ved innovation forstår man de innovative løsninger, der anvendes på et problem, som opstår 
under fremstillingen af en vare eller ydelsen af en tjeneste, og disse løsningers anvendelse 
som produkter. Innovation tager sigte på en rationalisering af produktionen af varer og 
tjenesteydelser og udnyttelsen af handelsvarer, så man sparer energi, råvarer og arbejdstid, så 
miljøet beskyttes, og så tjenesteydelsernes kvalitet forbedres. Den tilrettelægges af mennesker 
og for mennesker. Det sker ofte, at der endnu ikke er fundet en konkret løsning på et problem, 
eller at der allerede eksisterer en løsning, men at det er en ændring, ajourføring eller 
modifikation af denne løsning, som er den nye udfordring. Innovation omfatter således varer, 
processer og tjenesteydelser.
Både modtagernes interesse (handelsfaktoren), en styrkelse af konkurrenceevnen (den 
økonomiske faktor), en fjernelse af de skadelige virkninger for miljøet (miljøfaktoren) og en 
forbedring af leveforholdene og arbejdsbetingelserne (den sociale faktor) kan være de 
innovative foranstaltningers målsætning.
Desværre er visse varer kun på overfladen genstand for innovation, da der i de fleste tilfælde 
kun bliver foretaget en ændring af emballagen ledsaget af en vildledende reklame. Svindel 
med innovation er samfundsskadeligt og bør så afgjort bringes til ophør.

3. Hvordan fremmer man innovation?

Innovationsprocessen består dels i at finde nye og innovative løsninger og dels i at 
videreudvikle eksisterende løsninger ved at tilpasse dem til nye sektorer af den menneskelige 
aktivitet. For at kunne gøre dette er det absolut nødvendigt, at man forstår, hvilke faktorer der 
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stimulerer en innovativ indsats. Det skal understreges, at innovation gør det muligt at råde 
over varer og fremstillingsteknikker, der generelt er billigere, mere funktionelle og mere 
miljøvenlige, og over tjenesteydelser, som er bedre tilrettelagt, af bedre kvalitet og mindre 
kostbare. Disse foranstaltninger er ikke lige vigtige alle sammen, men de tager alle sammen 
sigte på at skabe de betingelser, der giver større chancer for, at innovationsprocessen lykkes.
De vigtigste elementer, der fremmer innovationsprocesserne, er:

a. et velfungerende marked for varer og tjenesteydelser;
b. et højt uddannelsesniveau på ethvert plan;
c. en stærk videnskabelig grundforskning og anvendt forskning;
d. medlemsstaternes lovgivningsmæssige foranstaltninger;

hvortil man i EU's tilfælde kan føje:
e. synergieffekten i forbindelse med EU's udvidelse;
f. den nye strategi for patenter og licenser;
g. indførelsen af et europæisk forskningsrum, som der tages højde for i det syvende 
rammeprogram;
h. oprettelsen af Det Europæiske Teknologiske Institut;
i. fællesskabslovgivningen, som indeholder obligatoriske bestemmelser på 
miljøområdet
(navnlig REACH-forordningen, direktivet om affald og bestemmelserne på 
energiområdet).

4. Innovation i detaljer

A. Det indre marked

Det indre markeds udviklingsproces er i gang. Et velfungerende indre marked med respekt for 
EU's fire grundlæggende friheder er den vigtigste garanti for, at de 
innovationsforanstaltninger, der træffes, bliver en succes.

Den aktuelle situation:
- varernes frie bevægelighed er sikret;
- kapitalens frie bevægelighed (markedet for finansielle tjenesteydelser) er sikret;
- indførelsen af markedet for handelstjenester er i gang, men en fuldstændig liberalisering af 
dette marked kræver, at de administrative hindringer fjernes (servicedirektivet);
- hindringerne for arbejdstagernes frie bevægelighed bliver gradvist fjernet.

B. Uddannelse

Harmoniseringen af medlemsstaternes forskellige uddannelsessystemer er i gang inden for 
rammerne af Bologna-processen (navnlig via indførelsen af et fælles uddannelsesystem for 
højere uddannelse, som omfatter tre niveauer). Væksten i antallet af personer med en højere 
uddannelse pr. 1000 indbyggere er i EU en af de stærkeste i verden. Desværre svarer 
eksamensbevisernes specialisering ikke til de tekniske retninger, der er mest behov for i 
øjeblikket. Der er oftest tale om eksamensbeviser i uddannelser inden for humaniora eller
ledelse, mens der er behov for nye og tværfaglige uddannelser, som uddanner de studerende 
til at kunne tilpasse sig til den hurtige udvikling i arbejdsmarkedets behov. Det er ligeledes 
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hensigtsmæssigt at fremme uddannelse i innovation og livslang læring uanset alder.

C. Forskning

Udgifterne til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er indeholdt i rammeprogrammet, 
suppleres af vækstinitiativet, som er et program, der er iværksat i samarbejde med Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB), og de er et vigtigt redskab for innovationens udvikling. 
Man anslår, at fra nu af og indtil 2010 vil de samlede udgifter til forskning i EU nå op på 2,6 
% af BNP, og to tredjedele af dem vil komme fra den private sektor. Forskernes øgede 
mobilitet inden for Fællesskabet og indførelsen af harmoniserede regler for beskæftigelse, løn 
og social sikring, som kommer forskerne til gavn, burde være med til at forbedre idéernes 
bevægelighed. Det er vigtigt at tiltrække eksperter fra tredjelandene.
Kriterierne for vurderingen af de unge forskeres kvalifikationer, som er afgørende for deres 
fremtidige videnskabelige karriere, ikke mindst når det gælder anvendt videnskab, skal ikke 
blot tage højde for antallet af offentliggjorte bøger og artikler, men også for deres aktiviteter 
på patent- og applikationsområdet. Visse teknologiske udfordringer, som er meget 
omfattende, som er af strategisk vigtighed, og hvor løsningen kræver et fuldstændigt 
forskningsprogram, bør overlades til flere konkurrerende forskningshold (navnlig når der er 
tale om udviklingen af et nyt ukonventionelt vejkøretøj eller et alternativt transportmiddel og 
om søgen efter innovative løsninger, der har indflydelse på arbejds- og leveforholdene hos 
Europas aldrende befolkning). Det gælder ligeledes for fritidsaktiviteterne.

D. Lovmæssige foranstaltninger

EU, medlemsstaterne og regionerne skal fremme innovation ved at privilegere følgende 
instrumenter:
- anvendelse af skatteincitamenter (skatteretten hører under medlemsstaternes 
kompetenceområde), f.eks. ved at sætte en del af virksomhedernes afskrivninger af til 
oprettelsen af en innovationsfond;
- offentlige kontrakter i forbindelse med fastlæggelsen og gennemførelsen af store projekter, 
f.eks. investeringer inden for miljøområdet, forsvar osv.
- oprettelsen af videnskabs- og teknologiparker, som finansieres af EU 
(Samhørighedsfonden);
- anvendelse af offentlige-private partnerskaber;
- lånegaranti til støtte for innovative virksomhedsplaner, der gør det muligt at skabe 
pilotinstallationer ("spin-off-virksomheder");
- specifik fællesskabslovgivning såsom Reach-forordningen, hvis vedtagelse kan føre til en 
meget omfattende innovationsindsats takket være erstatningsprincippet.

E. Anvendelse af synergier

Det supplerende synergifænomen resulterer i dette tilfælde i nogle stordriftsfordele, dvs. 
markedets udvidelse til at omfatte salg af varer og tjenesteydelser, som - i varernes tilfælde -
kan fremstilles i større antal og dermed til lavere omkostninger. Synergieffekten bliver til 
endnu større gavn for innovationen, hvis der fastlægges fælles EU-standarder og -forskrifter 
på kvalitetsområdet. En måde at drage fordel af udvidelsen på kunne være en bedre udnyttelse 
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af det potentiale, som består af de mange eksperter inden for forskning, design og andre 
specialiserede sektorer, der har mistet deres arbejde som følge af lukningen (eller 
personalenedskæringen) i forsknings- og analysecentrene i de nye central- og østeuropæiske 
medlemsstater. Vestlige producenters opkøb af virksomheder i forbindelse med 
privatiseringen er ofte endt med, at deres forsknings- og udviklingsafdeling er blevet nedlagt, 
eftersom den nye partner som regel allerede havde en sådan afdeling.

F. Patenter

Der bør udarbejdes en ny europæisk patentstrategi, som beskytter ophavsrettighederne, men 
hvor der ikke er monopol på innovative løsninger og brugen af dem, navnlig for de små og 
mellemstore virksomheders vedkommende. Denne strategi forudsætter en ny undersøgelse af 
de aktuelle patenterbarhedskriterier, som er fastlagt i Den Europæiske Patentkonvention af 
1973, med henblik på at præcisere og eventuelt supplere dem, så de ikke bliver et påskud for 
forskellige juridiske fortolkninger. Sådan ser den aktuelle praksis ud ved hjælp af indførelsen 
og anvendelsen af begreber, som ikke er defineret i konventionen, f.eks. et "teknisk bidrag". 
Selve patentmeddelelsesproceduren bør gøres enklere og hurtigere. Den kunne omfatte to 
etaper, hvor det dyre udviklingsarbejde, der er forbundet med patentets opnåelse, starter i det 
øjeblik, hvor den foreslåede innovative løsning finder en aftager, eller når der rejses tvivl om 
dets originalitet. Den første etape af patentets udstedelse skulle kun omfatte en registrering af 
idéen, som sikrer opfinderens førsteret til den, og en meddelelse af hovedindholdet til den del 
af offentligheden, som berøres af dets praktiske anvendelse.

5. Hvordan forudser man innovation?

Blandt de forskellige metoder til at udarbejde prognoser for innovation og tekniske fremskridt 
skelner man bl.a. mellem ekstrapoleringsmetoden, anvendelse af sandsynlighedsteorien og 
matematisk statistik samt Delphi-metoden. Den indbyrdes forbindelse mellem de traditionelle 
videnområder er en af de mest innovative idéer. Derfor er det hensigtsmæssigt, at en 
tværfaglig tilgang anvendes samtidig med en systemisk analyse. Den indbyrdes forbindelse 
mellem følgende ekspertiseområder giver det største potentiale på innovationsområdet: ikt-
medicin (ikt står for informations- og kommunikationsteknologi), ikt-energi, ikt-
virksomheder, ikt-logistik samt økologi-energetik, økologi-kemiske stoffer (Reach), økologi-
fysisk planlægning, innovative materialer-energi, innovative materialer-medicin osv.

6. Konklusion

Som man kan se, afhænger innovation dels af rent kommercielle mekanismer og dels af en 
centraliseret lovgivning, navnlig når det gælder finansiering eller medfinansiering af 
projekterne takket være budgetmidler.

Sandsynlighedsteorien gør det muligt for os at sige, at EU's succes på innovationsområdet, der 
måles i procent af det antal virksomheder, som er villige til at arbejde efter innovative 
principper, f.eks. i løbet af de tre sidste år, i forhold til det totale antal virksomheder ud af den 
analyserede mængde sandsynligvis vil være en funktion af anvendelsen af alle de eksisterende 
støtteforanstaltninger på dette område.
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