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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs stratégia az Európai 
Unió számára” című közleményről (2006/2274(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs 
stratégia az Európai Unió számára” című közleményére, (COM (2006)0502),

– tekintettel a Bizottság „Befektetés a kutatásba: európai cselekvési terv” című 
közleményére, (COM(2003)0226),

– tekintettel a Bizottságnak a Közösség lisszaboni programjának megvalósításáról szóló 
„Több kutatás és innováció – Beruházás a növekedés és a foglalkoztatás érdekében: közös 
megközelítés” című közleményére (COM(2005)0488) és a Bizottság vonatkozó 
munkadokumentumaira (SEC(2005)1253) és SEC(2005)1289),

– tekintettel a Hampton Court-i csúcstalálkozót követően felállított független szakértői 
csoportnak a K+F-ről és az innovációról szóló, „Az innovatív Európa megteremtése” című 
jelentésére („Aho jelentés”),

– tekintettel az Európai Tanács 2000. március 23-i és 24-i lisszaboni ülésének elnökségi 
következtetéseire, amelyek előirányozzák, hogy az Unió a világ legdinamikusabb és 
legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává váljon, valamint az Európai Tanács 2005. 
március 22-i és 23-i és 2006. március 23-i és 24-i brüsszeli ülésének elnökségi 
következtetéseire,

– tekintettel az EU Versenyképességi Tanácsának 2006. december 4-i 2769. ülésén 
elfogadott következtetésekre1,

– tekintettel a Bizottság „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért – A 
lisszaboni stratégia új kezdete” (COM(2005)0024) című közleményére,

– tekintettel a Bizottság „Közös cselekvések a növekedésért és a foglalkoztatásért: a
Közösség lisszaboni programja” (COM(2005)0330) című közleményére,

– tekintettel a tagállamok által elkészített nemzeti reformprogramokra (NRP), a tagállamok 
által a nemzeti reformprogramjaik végrehajtásáról 2006. őszén készített beszámolókra2 és 
a Bizottságnak a nemzeti reformprogramok végrehajtását mérlegelő 2006. évértékelő 
jelentésére (COM(2006)0816),

– tekintettel a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 

  
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
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iránymutatásokról (2005–2008) szóló, 2005. július 12-i 2005/601/EK tanácsi ajánlásra1 és 
a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2005. július 12-
i 2005/600/EK tanácsi határozatra2, amelyek együttesen alkotják a „növekedésről és a 
foglalkoztatásról szóló iránymutatásokat”,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Közösség kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik 
keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK határozatára3,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a versenyképességi és innovációs 
keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK 
határozatára4,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Technológiai Intézet 
létrehozására irányuló javaslatára (COM(2000)0604),

– tekintettel a közösségi szabadalomról szóló tanácsi javaslatra (COM(2000)0412) és annak 
az Elnökség által felülvizsgált szövegére5,

– tekintettel a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások 
közösségi keretrendszerére6 és a Bizottság „Az adókedvezményeknek a kutatás és 
fejlesztés érdekében történő hatékonyabb felhasználásáról” szóló közleményére 
(COM(2006)728),

– tekintettel a Bizottság „Európai versenyképességi jelentés 2006” című 
munkadokumentumára (SEC(2006) 1467) és a Bizottság „Gazdasági reformok és 
versenyképesség: a 2006-os európai versenyképességi jelentés kulcsfontosságú üzenetei” 
című közleményére (COM(2006)0697),

– tekintettel a „2005-ös Európai Innovációs Eredménytáblára – Az innovációs 
teljesítmények összehasonlító elemzése”, amely egyértelműen rámutat, hogy e tárgyban az 
Egyesült Államok és Japán tölti be a vezető helyet7,

– tekintettel az „OECD kilátásaira a tudomány, a technológia és az ipar területén, 2006” 8,

– tekintettel az „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni: a vállalkozások és a növekedés 
Európájának megteremtése” című 2006. november 30-i állásfoglalására9,

  
1 HL L 205., 2005.8.6., 28. o.
2 HL L 205., 2005.8.6., 21. o. 
3 HL L 412., 2006.12.30., 1. o. 
4 HL L 310., 2006.11.9., 15. o. 
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
7 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
8 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
9 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0528.
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– tekintettel a Közösség lisszaboni programjának végrehajtására vonatkozó: – Több kutatás 
és innováció – Beruházás a növekedés és a foglalkoztatás érdekében: közös megközelítés
– 2006. július 5-i állásfoglalására 1,

– tekintettel a lisszaboni stratégiára vonatkozó 2006. tavaszi tanácsi ülésszakkal kapcsolatos 
2006. március 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel a szakértői csoport 2004. júliusában készített „Improving institutions for the 
transfer of technology from science to enterprise” (az intézmények tökéletesítése, a
tudományos technológiáknak a vállalkozások világába történő átültetése céljából) című 
jelentésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Beruházás a tudásba és az 
innovációba” (lisszaboni stratégia) című, 2006. november 8-i munkadokumentumára, 
INT/325 tájékoztató jelentés, 

– tekintettel az i2010 kezdeményezésre, különösen a Bizottság „i2010 eGovernment 
cselekvési terv– az elektronikus kormányzat létrehozásának felgyorsítása a társadalom 
egészének javára” című közleményére (COM(2006)0173),

– tekintettel a Bizottságnak az „innováció a szolgáltatások területén” tárgyú 2006. 
novemberi munkadokumentumára,

– tekintettel az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának „A jövő regionális 
politikájának hozzájárulása az Európai Unió innovatív kapacitásainak megerősödéséhez” 
című jelentésére (A6-0000/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési 
Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

A. tekintettel a lisszaboni stratégia megvalósulásának állapotára és ennek 
következményeként még szélesebb körű innovációs stratégia szükségességére a 
nemzetközi versenyben,

B. mivel az EU kutatóközpontjaiban nagy mennyiségű tudományos ismeretet halmozott fel, 
amelyeket a szabadalmi hivatalok nem aknáznak ki kellőképpen,

C. mivel az innováció elsődleges célja az EU versenyképességének megerősítése és polgárai 
életminőségének javítása,

D. tekintettel az innováció szerepére a tagállami szociális modellek kidolgozásában,

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0301.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0092.
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E. mivel az innovációs lehetőségek a szolgáltatások terén nem eléggé kihasználtak ez EU-
ban,

F. mivel az innovatív megoldások megvalósításának egyik lényeges feltétele az EU-ban az 
információáramlás gyorsasága és az általános Internet-hozzáférés,

G. tekintettel az innováció és a szerzői jogok terén a tudás-kezelés intézményes 
támogatásának jelentőségére,

H. mivel a jelenlegi egységes szabadalmi rendszer nem veszi figyelembe bizonyos ágazatok 
szükségleteit, és az engedélyezett szabadalmak számának jelentős emelkedése növeli a
vitás esetek kockázatát, valamint gátat szab az innovációnak,

I. tekintettel az innovációs politika finanszírozására és a közbeszerzések, valamint a köz- és 
magánszféra közötti partnerség ezen politika által biztosított növekvő jelentőségére,

J. mivel a hagyományos tudáságazatokat érintő interdiszciplinális oktatás egyik feltétele az
innovációnak,

K. mivel az egész életen át tartó tanulás hozzájárulhat az innovációs ismeretek fejlődéséhez, 
és mivel az információs társadalom előmozdítása segíti a munkaerő-piaci marginalizáció 
elleni harcot,

L. mivel innovációs eredetű az európai minőségi szabványok és szabályok bevezetése az új 
generációs termékek és szolgáltatások kifejlesztésének első szakaszában,

M. mivel a hetedik keretprogramnak előnyben kell részesítenie egy erős és kiterjedt, 
meghatározott és célzott feladatok köré épülő európai kutatási térség megteremtését,

1. állást foglal a Bizottságnak olyan új kezdeményezések beindítására irányuló javaslata 
mellett, amelyeknek célja, hogy elősegítsék az innovatív termékek és szolgáltatások 
bevezetését olyan területeken, ahol az EU világszinten vezető szerepet kíván betölteni;

2. megjegyzi, hogy a kis- és középvállalkozások kiemelt szerepet töltenek be az innovatív 
megoldások megvalósításában;

3. kiemeli annak szükségességét, hogy a tagállamok képzési programjába bevezetésre 
kerüljenek azon tevékenységek, amelyek az innovatív megoldások – különösen a 
környezetvédelmi megoldások – szerzőinek jelentőségére és szerepére helyezik a 
hangsúlyt;

4. javasolja a fennálló képzési intézményekben az innovatív megoldások létrehozásához 
szükséges technológiai és tudományos infrastruktúra megteremtését, amely egyúttal 
biztosítja a kisebb kutatási központok fejlődését is;

5. felhívja a tagállamokat olyan adózási jogszabályok megalkotására, amelyek a 
vállalkozásokat a kutatásba, a fejlesztésbe és az innovációba történő beruházásokra 
ösztönzik;
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6. tudomásul veszi az európai technológiai platformokat és a Tanács határozatát a köz- és 
magánszféra közötti partnerség formájában, az európai innováció számára 
kulcsfontosságú területeken megvalósuló közös európai technológiai 
kezdeményezésekről;

7. felhívja a tagállamokat azon területek meghatározására, amelyeket saját prioritásaik 
alapján a leginnovatívabbaknak ítélnek;

8. tudomásul veszi a szükséges pénzügyi eszközöket bevezető innováció és versenyképesség 
programot, valamint a Bizottság „A kis- és középvállalkozások gazdasági növekedésének 
finanszírozása” című közleményét, amely konkrét rendelkezéseket tartalmaz a kockázati
tőke növelésére;

9. felhívja a tagállamokat és a helyi közösségeket az innováció és versenyképesség program 
keretén belül a környezetbarát innovatív megoldások elfogadására, és felhívja a figyelmet 
a kis és középvállalkozások által a JEREMIE program keretében felhasználható pénzügyi 
támogatások lehetőségére;

10. rámutat, hogy a városközpontok jelentős szerepet játszhatnak egy-egy régió innovációs 
stratégiájának kidolgozásában, és adott esetben olyan ígéretes tervek kezdeményezésében, 
mint amilyen például a fűtésmodernizáció illetve a kapcsolt energiatermelés 
lehetőségének kiaknázása, vagy egyéb, a tudományos és technológiai parkok szintjén 
történő kezdeményezések;

11. megállapítja, hogy a vidéki területek előnyben részesíthetik a biotechnológiai tudományos 
alapokkal rendelkező új generációs vállalkozásokat;

12. tudomásul veszi az „Európa INNOVA” kezdeményezést, amely dinamikusabb 
megközelítést alkalmaz a szolgáltatási ágazat innovációs vállalkozásainak létrehozása és 
fenntartása vonatkozásában;

13. felhívja a Bizottságot az „EuroInfoCentrumok” kiépítésének folytatásához szükséges 
feltételek megteremtésére, amely az EU valamennyi régiójában ösztönözheti a jobb 
információáramlás révén létrejövő innovatív megoldások kifejlesztését;

14. úgy véli, hogy a közbeszerzések stratégiai szerepet töltenek be az innovatív termékek és 
szolgáltatások támogatásában; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve egy szabadalmi szakértői 
csoportot állítson fel új, a szabadalmakra vonatkozó közösségi szabályozás 
megalkotására;

16. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve dolgozzon ki a szabadalmi 
rendszerhez képest alternatív vagy kiegészítő intézkedéseket, amelyek biztosítják a 
szerzők jogi védelmét a jogsértésekkel szemben;

17. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a szabadalmaztatásra vonatkozó előírásoknak az 
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egyes ágazatok külön adottságai szerint történő alkalmazására;

18. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az új európai szabadalom keretében 
készítsenek javaslatot az olyan kisebb jelentőségű és az „alvó” szabadalmak kizárására 
irányuló eljárásra, amelyeket csak a tilalom biztosítására nyújtottak be;

19. felhívja a Bizottságot, hogy az európai szabványügyi testületekkel együttműködve 
hatékony intézkedéseket fogadjon el az európai szabványok elfogadása intézményes 
kereteinek megerősítésére; 

20. felhívja a tagállamokat az európai szabványokra vonatkozóan a konszenzus keresésére, 
tekintve, hogy e téren a gyors döntés életbevágó az EU versenyképessége szempontjából;

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan nyílt előírások mellett döntsenek, 
amelyek keretében a szellemi tulajdon az ingyenes licencia értelmében hozzáférhető;

22. támogatja a tagállamokat, hogy más országok szakértőivel történő együttműködés révén 
elősegíthessék nemzeti területükön a „tudás régióinak” és a „klasztereknek” a 
létrehozását;

23. tudomásul veszi a Régiók Bizottságának kezdeményezését a régiók hálózatának a területi 
közösségek interaktív platformja keretében történő létrehozására, amelynek célja a 
lisszaboni stratégia végrehajtása során szerzett tapasztalatok összevetése és cseréje;

24. felhívja a tagállamokat a tudományos előmenetel kritériumainak meghatározására, amely 
révén szemponttá válnak a jelöltek szabadalmakkal és innovációkkal kapcsolatos 
képességei is;

25. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a nemzeti és európai szabadalmi díjak 
létrehozására és népszerűsítésére;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen jelentést a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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INDOKOLÁS

1. BEVEZETÉS

Európa az egyetemek, kutatóközpontok és nemzeti intézetek, nemzeti tudományos akadémiák 
és uniós kutató és fejlesztő szervezetek által végzett kutatásnak köszönhetően számos 
tudományterületen jelentős szaktudást halmozott fel. A nemzeti szabadalmi hivatalok 
lényeges tudásforrást jelentenek, éppúgy, mint az utóbbi időben az Európai Szabadalmi 
Hivatal (EPO). Arra azonban nincs egyszerű megoldás, hogy e tudást a hatékony 
felhasználása érdekében a gazdasági gyakorlatba átültessék. Az Európában fennálló helyzet 
paradoxona, hogy a tudás fejlesztésére magasan fejlett központok állnak rendelkezésre – a 
kiválósági központok –, ugyanakkor kevés gazdasági ösztönzés szolgálja azt, hogy ezt a 
tudást az innovatív tevékenységek fejlesztésének alapjául felhasználják.
Az elkészített dokumentum célja a lisszaboni stratégia megvalósítása, valamint az európai 
innovációs politika megalapozása, a célkitűzések egyértelmű meghatározása és e célkitűzések 
elérését szolgáló eszközök elfogadása révén, ami megkönnyíti:
- az EU jelenlegi és jövőbeli társadalmi és gazdasági szükségleteihez igazított kutatási 
területek kezelését;
- a kutatóközpontok által létrehozott fejlett ismeretek átadását a gazdasági egységeknek;
- az innovatív megoldások gyakorlati alkalmazását a gazdasági és társadalmi szférában.

2. Az innováció meghatározása

Az innovációt úgy kell értelmezni, hogy az az áruk gyártása vagy felhasználása, illetve a 
szolgáltatások nyújtása során felmerülő problémák innovatív megoldásait jelenti. Az 
innováció célja az áruk gyártásának, a szolgáltatások nyújtásának és a piaci termékek
felhasználásának ésszerűsítése, oly módon, amely az energia, az alapanyagok és a munkaidő 
megtakarítását eredményezi, valamint védi a környezetet és javítja a szolgáltatások 
minőségét. Az innováció kedvezményezettje és kezdeményezője mindig az egyén. Gyakran 
az a helyzet, hogy valamely problémára még nem találták meg a gyakorlati megoldást, vagy 
az is lehet, hogy a megoldás már létezik, de az új probléma e megoldás felülvizsgálatát, 
korszerűsítését vagy módosítását teszi szükségessé. Az innováció termékekre, folyamatokra 
és szolgáltatásokra vonatkozik. 
Az innovációs tevékenységek célja szolgálhatja a kedvezményezettek érdekeit (forgalmazási 
szempont), a versenyképesség fejlesztését (gazdasági szempont), a környezetre gyakorolt 
káros hatások megszüntetését (környezetvédelmi szempont) valamint az életkörülmények és a 
munkafeltételek (társadalmi szempont).
Sajnos léteznek bizonyos termékekkel kapcsolatos „művi innovációk” is, amelyek általában a 
csomagolás megváltoztatásából vagy megtévesztő reklámból állnak. Ezeket a látszólagos 
innovációkat teljesen meg kell szüntetni 

3. Az innováció ösztönzése

Az innováció olyan folyamat, amely új, innovatív megoldások bevezetésével vagy a meglevő 
megoldások finomításával jár, mégpedig úgy, hogy azt az emberi tevékenységek új 
területeihez igazítják. A sikerességéhez nélkülözhetetlen az innovációs tevékenységeket 
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ösztönző tényezők teljes körű ismerete. Szem előtt kell tartani, hogy az innováció eredményei 
általában olcsóbb, hatékonyabb vagy környezetbarátabb áruk vagy gyártási technikák, 
valamint jobban szervezett, jobb minőségű és olcsóbb szolgáltatások. E tevékenységek 
befolyása változhat, mégis megteremtik azokat a feltételeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy nagyobb valószínűséggel következzen be sikeres innováció.
Az innovációt ösztönző legfontosabb tényezők a következők:

a. az áruk és szolgáltatások megfelelően működő piaca;
b. magas színvonalú oktatás minden szinten;
c. fejlett tudományos kutatás – mind az alap-, mind az alkalmazott kutatás terén;
d. a tagállamok tevékenységeinek szabályozása;

az EU esetében a következők is fennállnak:
e. az EU bővítéséből fakadó szinergiák hatása;
f. új szabadalmi és licencstratégia;
g. az európai kutatási térség fejlesztése – hetedik keretprogram;
h. az Európai Technológiai Intézet létrehozása;
i. a környezetvédelmi szabályokat megállapító EU jogszabályok (pl. a REACH 
irányelv, a hulladékról szóló irányelv, valamint a villamosenergia-ágazatra vonatkozó 
rendelkezések).

4. Az innovációt szolgáló intézkedések részletes leírása

A. Egységes piac

Az EU egységes piacának kialakítása folyamatban van. A megfelelően működő piac –
figyelembe véve mind a négy szabadságot – a legjobb garanciája az innovációs 
tevékenységek sikerének.

A piac jelenleg a következőket biztosítja:
- az áruk szabad mozgása;
- a tőke szabad mozgása (pénzügyi szolgáltatások piaca);
- a kereskedelmi szolgáltatások piacának fejlesztése jelenleg zajlik, de annak teljes 
liberalizációja előtt le kell küzdeni az adminisztratív akadályokat (szolgáltatásokról szóló 
irányelv);
- a munkavállalók szabad mozgásának korlátait fokozatosan megszüntetik.

B. Oktatás

Az oktatási rendszereket az összes EU tagállamban az úgynevezett bolognai stratégia szerint 
szabványosítják (pl. a legfelsőbb szinten egységes, háromlépcsős oktatási rendszer 
bevezetése). Az 1000 főre eső, felsőfokú diplomát szerzett személyek számát tekintve a 
világon az egyik legnagyobb növekedés az EU-ban mutatkozott. Azonban a diplomások által 
tanult tárgyak sajnos nem állnak összhangban a legsürgetőbb technológiai szükségletekkel. A 
humán tárgyakból, illetve a vezetési tanulmányokból diplomázók vannak túlsúlyban. 
Interdiszciplináris jellegű, új oktatási irányvonalakra van szükség a diplomázók jelenleginél 
jobb felkészítéséhez, hogy alkalmazkodjanak a munkaerőpiac gyorsan változó 
követelményeihez. Az innováció ösztönzése érdekében szükség van oktatásra is, illetve 



PR\651544HU.doc 11/13 PE 384.517v01-00

külső fordítás

HU

élethosszig tartó tanulásra, életkortól függetlenül.

C. Kutatás

Az innováció fejlesztése szempontjából alapvető fontosságúak a keretprogramok alapján a 
kutatásra és fejlesztésre fordított kiadások, az Európai Beruházási Bankkal (EIB) 
együttműködésben kidolgozott, növekedési kezdeményezésként ismert programmal együtt. 
Az a szándéka, hogy az EU-ban a kutatásra fordított kiadások 2010-re elérjék a GDP 2,6%-át, 
és ezek kétharmada a magánszektorból származzon. Az ötletek cseréjét a kutatók fokozottabb 
mobilitása, az együttműködés, illetve szabványos munkavégzési elvek, fizetések és szociális 
biztonság bevezetése révén lehetne javítani. Fontos a harmadik országok kutatóinak bevonása 
is.
A fiatal kutatók eredményeinek értékelésére vonatkozó szempontoknak – amelyek 
meghatározzák, hogy a kutatói ranglétrán, különösen az alkalmazott tudományok terén feljebb 
léphetnek-e – nem csak a publikációk és hivatkozások számát kell figyelembe venniük, 
hanem a szabadalmak és új fejlesztések terén végzett tevékenységeket is. Az egy teljes 
kutatási ciklus során megoldandó, stratégiai jelentőségű, meghatározott, fontos technológiai 
tervezési problémákat több, egymással versenyző kutatócsoportra kell bízni. Ez például 
vonatkozhat a közúti vagy más közlekedési módok új és eredeti elképzeléseinek, vagy az 
idősödő európai társadalmakban alkalmazott munkamódszerekre és életstílusokra vonatkozó 
egyéb eredeti megoldásoknak a kifejlesztésére. Vonatkozhat továbbá a szabadidő eltöltésének 
módjaira is.

D. Szabályozási tevékenység

Az Európai Uniónak, a tagállamoknak és a régióknak az alábbiak révén kell ösztönözniük az 
innovációt:
- adóügyi ösztönzők alkalmazása (az adójog nemzeti hatáskörbe tartozik), például a gazdasági 
szereplőknek az értékcsökkenésre nyújtott támogatások egy részét innovációs alap 
létrehozására lehetne felhasználni;
- versenytárgyalások a nagyobb projektek előkészítésére és megvalósítására, pl. beruházások 
a környezetvédelem, a védelem területén, stb.;
- tudományos és technológiai parkok létrehozása uniós forrásokból (Kohéziós Alap);
- a köz- és magánszféra partnerségeinek felhasználása;
- hitelgaranciák az innovatív üzleti tervek támogatására, hogy segítsék a kutatásból származó 
eredmények gyakorlati hasznosításának fejlesztését (spin-off vállalkozások);
- EU-szabályozás, pl. a REACH irányelv, amely – nem utolsósorban a „helyettesítés elvének” 
köszönhetően – fejleszti a nélkülözhetetlen innovációs kapacitást.

E. A szinergiák kiaknázása

A pozitív szinergia jelensége a méretgazdaságosságból fakadó hatásokból ered, ahol az áruk 
vagy szolgáltatások piacának növekedése azt jelenti, hogy azokat sorozatokban, nagyobb 
léptékben, ezáltal olcsóbban lehet előállítani. A szinergia még pozitívabb hatásokat 
gyakorolhat az innovációra, ha egységes közös szabályokat és minőségi előírásokat vezetnek 
be. Természetesen lehetőség lenne a bővítés előnyeinek kihasználására, ha jobban kiaknáznák 
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a meglevő potenciált, olyan kutatók, építőmérnökök és egyéb szakemberek nagy és képzett 
tömegén keresztül, akik az új közép- és kelet-európai tagállamok kutatóintézeteinek és 
tervezőirodáinak bezárása vagy leépítése eredményeként elveszítették állásukat. A 
privatizációs szabályok alapján a vállalatok nyugati gyártók kezébe kerülése gyakran a 
kutatást és fejlesztést támogató létesítmények bezárásához vezetett, mivel az új tulajdonosok 
általában már rendelkeztek ilyen létesítményekkel.

F. Szabadalmak

A szabadalmakkal kapcsolatban új európai stratégiára lesz szükség, amely védi a szerzői 
jogokat, de nem sajátítja ki az innováció terén meglevő tudást, illetve különösen a kis- és 
középvállalkozások ennek felhasználására irányuló lehetőségét. E stratégiának felül kell 
vizsgálnia a szabadalmaztathatóságra vonatkozóan az 1973. évi európai szabadalmi 
egyezményben megállapított meglevő kritériumokat, hogy azokat pontosítsa és talán 
szélesebb körűvé tegye, kizárva az eltérő jogi értelmezések lehetőségét, például olyan, az 
egyezményben meghatározott fogalmak bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban, mint a 
„műszaki hozzájárulás”. A szabadalmaztatás folyamatát egyszerűsíteni kell, és fel kell 
gyorsítani. Lehetne ez egy kétszakaszos folyamat, amelynek keretében a költséges szabadalmi 
kutatásra akkor kerülhetne sor, ha a javasolt találmányra szponzort találtak, vagy amikor 
eredetisége megkérdőjeleződik. A szabadalmaztatás első szakaszát az ötlet nyilvántartásba 
vételére lehetne korlátozni, amely elsőbbségi jogot garantálna a szerzője számára, és tervét 
nyilvános vizsgálatra hozzáférhetővé tenné azok számára, akik annak gyakorlati 
alkalmazásában érdekeltek.

5. Az innováció előrejelzése

Az innováció és a technológiai fejlődés előrejelzésének különböző módszerei közül külön 
hangsúlyt kell fektetni többek között az extrapolációra, a valószínűségi elméletre és a 
matematikai statisztikákra, valamint a Delphoi-módszerre. Az innováció legígéretesebb 
területei azok a pontok, ahol a hagyományos tudáságazatok között átfedések vannak. Ekkor 
egyrészről interdiszciplináris megközelítésre van szükség, ehhez ugyanakkor 
rendszerelemzésnek kell társulnia. Az innováció legnagyobb potenciálja a következőkkel 
kapcsolatos tudáságazatokban rejlik: IKT (információs és kommunikációs technológia) és 
orvostudomány, IKT és energia, IKT és üzlet, IKT és logisztika, környezetvédelem és 
energia, környezetvédelem és vegyi anyagok (REACH), környezetvédelem és 
területfejlesztés, új anyagok és energia, új anyagok és orvostudomány stb.

6. Összefoglaló

Amint láttuk, az innováció egyrészről pusztán a piaci mechanizmusoktól, másrészről pedig a 
központi szabályozástól, valamint a költségvetési forrásokból nyújtott finanszírozástól vagy 
társfinanszírozástól függ.

A valószínűség elmélete elárulja, hogy az EU sikere az innováció terén – amelyet a például az 
elmúlt három évben innovációt bevezető gazdasági szereplőknek a teljes célpopulációban 
levő szereplők teljes számához viszonyított százalékában kifejezett számával mérünk –
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valószínűleg az említett jelenséget ösztönözni képes összes lehetséges intézkedés 
végrehajtásától fog függeni.
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