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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl komunikato „Žinių taikymas praktikoje: įvairialypė ES naujovių strategija“
(2006/2274(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Žinių taikymas praktikoje: įvairialypė ES 
naujovių strategija“ (COM(2006)0502),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Investavimas į mokslinius tyrimus: Europos 
veiksmų planas“ (COM(2003)0226),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą: 
daugiau mokslinių tyrimų ir inovacijų. Investavimas ekonomikos augimui ir užimtumui 
skatinti. Bendras požiūris“ (COM(2005)0488) ir su juo susijusius Komisijos darbo 
dokumentus (SEC(2005)1253 ir SEC(2005)1289),

– atsižvelgdamas į nepriklausomos ekspertų grupės dėl mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
inovacijų, sudarytos po Hampton Courte vykusio aukščiausio lygio susitikimo, 2006 m. 
sausio mėn. parengtą ataskaitą „Novatoriškos Europos kūrimas“ („Aho ataskaitą“), 

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2000 m. kovo 23-24 d. susitikimo Lisabonoje 
išvadas, kuriose numatyta Europos Sąjungą paversti dinamiškiausia ir konkurencingiausia 
žiniomis grįsta ekonomika pasaulyje, ir į Europos Vadovų Tarybos 2005 m. kovo 22-23 
m. bei 2006 m. kovo 23-24 d. susitikimų Briuselyje išvadas, 

– atsižvelgdamas į Konkurencijos tarybos 2006 m. gruodžio 4 d. 2769-ojo posėdžio 
išvadas1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja 
Lisabonos strategijos pradžia“ (COM(2005)0024),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja 
Lisabonos strategijos pradžia“ (COM(2005)0330),

– atsižvelgdamas į valstybių narių pristatytas nacionalines reformų programas, 2006 m. 
rudenį parengtas valstybių narių nacionalinių reformų programų įgyvendinimo ataskaitas2, 
ir šių nacionalinių reformų programų įgyvendinimo vertinimą Komisijos metinėje 
pažangos ataskaitoje (COM(2006)0816),

– atsižvelgdamas į Tarybos 2005 m. liepos 12 d. rekomendaciją 2005/601/EB dėl valstybių 
narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių (2005-2008)3 ir Tarybos 2005 m. 
liepos 12 d. sprendimą 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių4, kurie 

  
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 Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 205, 2005 m. rugpjūčio 6 d., p. 28.
4 Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 205, 2005 m. rugpjūčio 6 d., p. 21.
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drauge sudaro „augimo ir užimtumo gaires“,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos (2007-2013 m.)1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. spalio 24 d. sprendimą 
Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo 
(2007-2013 m.)2,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
įsteigiamas Europos technologijos institutas (COM(2006)0604),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos patento 
(COM(2000)0412) ir pirmininkaujančios šalies persvarstytą tekstą 3,

– atsižvelgdamas į Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai 
ir naujovių diegimui sistemą4 ir į Komisijos komunikatą „Dėl veiksmingesnio MTP 
mokesčių panaudojimo“ (COM(2006)728),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „2006 m. Europos 
konkurencingumo ataskaita“ (SEC(2006)1467) ir Komisijos komunikatą „Ekonomikos 
reformos ir konkurencingumas: Pagrindiniai 2006 m. Europos konkurencingumo 
ataskaitos aspektai (COM(2006)/0697;

– atsižvelgdamas į „Europos inovacijų tendencijų schemą 2005 m. – Inovacijų rezultatų 
lyginamąją analizę“, kuri nedviprasmiškai rodo, jog šioje srityje pirmauja Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir Japonija5,

– atsižvelgdamas į „2006 m. EBPO mokslo, technologijos ir pramonės perspektyvas“6,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją „Dėl meto judėti sparčiau 
kuriant verslią Europą ir skatinant augimą“7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Ekonomikos ir pinigų politikos, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Regionų plėtros, 
Teisės reikalų komitetų nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi Lisabonos strategija palaipsniui įgyvendinama, susidūrus su pasauline 

  
1 Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 412, 2006 m. gruodžio 30 d., p. 1.
2 Paskelbta Oficialiajame leidinyje L 2006, 2006 m. lapkričio 9 d., p. 15.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf.
5 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf.
6 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0528.



PR\651544LT.doc 5/11 PE 384.517v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

konkurencija, labai svarbu turėti dar platesnio spektro naujovių strategiją,

B. kadangi ES mokslinių tyrimų centrų ir patentų biurų surinktos įvairių mokslo sričių 
specialios žinios nepakankamai panaudojamos,

C. kadangi pagrindinis naujovių tikslas – stiprinti ES konkurencingumą ir gerinti jos piliečių 
gyvenimo kokybę,

D. kadangi naujovės atlieka tam tikrą vaidmenį kuriant ES valstybių narių socialinius 
modelius,

E. kadangi ES paslaugų sektoriaus naujovių potencialas panaudojamas nepakankamai,

F. kadangi viena iš pagrindinių naujoviškų sprendimų įgyvendinimo sąlygų yra informacijos 
srauto spartumas ir galimybė visiems ES gyventojams gauti interneto paslaugas,

G. kadangi vykdant žinių valdymo procesą naujovių ir autorių teisių srityse labai svarbi 
institucijų parama,

H. kadangi dabartinė Europos patentų sistema nesudaro galimybių atsižvelgti į tam tikrų 
sektorių poreikius, o smarkiai augant išduodamų patentų skaičiui, didėja ginčų pavojus ir 
stabdomos naujovės,

I. kadangi finansuojant naujovių politiką vis svarbesnės tampa viešųjų pirkimų sutartys bei 
viešoji ir privačioji partnerystė,

J. kadangi tarpdisciplininis mokymas, apimantis sritis, susijusias su tradicinėmis žiniomis, 
yra naujovių diegimo sąlyga,

K. kadangi mokymusi visą gyvenimą galima prisidėti prie naujovių diegimo žinių plėtros, o 
remiant informacijos visuomenę, palaikoma kova su socialine atskirtimi darbo rinkoje,

L. kadangi Europos naujosios kartos gaminių ir paslaugų plėtros pirmojo etapo kokybės 
standartų ir taisyklių įvedimas yra naujovių šaltinis,

M. kadangi iš Septintosios bendrosios programos turi būti remiamas sustiprintos ir išplėstos 
Europos mokslinių tyrimų erdvės, paremtos konkrečiomis tikslingomis užduotimis, 
kūrimas, 

1. palankiai priima Komisijos pasiūlymą pradėti naują pirmaujančių rinkų iniciatyvą, kuria 
siekiama padėti rinkoje realizuoti sričių, kuriose ES gali tapti pasauline lydere, naujus 
produktus ir paslaugas;

2. pažymi, kad mažosios ir vidutinės įmonės atlieka ypatingą vaidmenį įgyvendinant 
naujoviškus sprendimus;

3. pabrėžia būtinybę į valstybių narių mokymo programas įvesti veiklos, kuria būtų siekiama 
labiau pabrėžti naujoviškų sprendimų, ypač ekologijos srityje, autorių svarbą ir vaidmenį;
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4. siūlo sukurti technologijų ir mokslo infrastruktūrą, būtiną siekiant esamose mokymo 
įstaigose įdiegti naujoviškų sprendimų, kad būtų užtikrintos mažų mokslinių tyrimų centrų 
plėtros perspektyvos; 

5. ragina valstybes nares įgyvendinti mokesčių reglamentavimą, kuris paskatintų įmones 
daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, vystymąsi ir naujoves;

6. atsižvelgia į esamas Europos technologines platformas ir į Tarybos sprendimą dėl Europos 
bendrųjų technologinių iniciatyvų Europos naujovių diegimo pagrindinėse srityse, kurios 
įgaus viešosios ir privačiosios partnerystės formą;

7. ragina valstybes nares, remiantis savo prioritetais, nustatyti sritis, kurias jos laiko 
tinkamiausiomis naujovėms diegti;

8. atsižvelgia į Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą, kurioje numatyta 
atitinkamų finansinių priemonių, ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos Lisabonos 
programos įgyvendinimas. MVĮ augimo finansavimas – Europos pridėtinės vertės 
suteikimas“, kuriame nurodomos konkrečios rizikos kapitalo investicijų didinimo 
priemonės;

9. ragina valstybes nares ir vietos bendruomenes priimti aplinkai palankių naujoviškų 
sprendimų pagal Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą ir atkreipia dėmesį į 
galimybę MVĮ naudotis finansine parama, teikiama pagal programą JEREMIE; 

10. pažymi, kad dideli urbanistiniai centrai gali atlikti svarbų vaidmenį rengiant regiono 
naujovių strategiją ir prireikus juose galima įgyvendinti tam tiktų perspektyvių projektų 
iniciatyvas, pvz., išnaudoti šilumos sistemos modernizavimo bei elektros energijos ir 
šilumos gamybos sistemos galimybes ar net imtis kitų iniciatyvų, susijusių su mokslo ir 
technologijų parkais;

11. konstatuoja, kad kaimo zonose gali būti sudaromos palankios sąlygos vystytis naujosios 
kartos įmonėms, paremtoms biotechnologijų srities moksliniais tyrimais;  

12. atsižvelgia į Europos INNOVA įmonių grupės iniciatyvą, reiškiančią dinamiškesnį požiūrį 
į paslaugų sektoriaus naujoviškųjų įmonių kūrimą ir rėmimą;

13. ragina Komisiją sudaryti būtinas sąlygas tęsti Europos informacijos centrų plėtrą, kad per 
geresnius informacijos srautus jie kiekviename ES regione skatintų naujoviškų sprendimų 
plėtrą;

14. mano, kad viešieji pirkimai atlieka strateginį vaidmenį populiarinant naujoviškus 
gaminius ir paslaugas; 

15. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, sukurti patentų ekspertų 
grupę, kuri parengtų naujus Bendrijos patentų reglamentus; 

16. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, parengti patentų sistemai 
alternatyvių ir ją papildančių priemonių, kad baudžiamosios teisės nuostatomis būtų 
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užtikrinta autorių teisinė apsauga;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad bendrieji nurodymai, kuriais remiantis 
išduodami patentai, atitiktų kiekvieno konkretaus sektoriaus sąlygas;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares, remiantis naujomis Europos patentų išdavimo 
sąlygomis, teikti pasiūlymus dėl mažesnės svarbos patentų ir nenaudojamų patentų, 
įregistruotų vien uždraudimo tikslais, panaikinimo;

19. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos standartizacijos institutais, imtis 
veiksmingų priemonių siekiant sustiprinti Europos standartizacijos institucinį pagrindą; 

20. ragina valstybes nares stengtis susitarti dėl Europos standartų, nes, siekiant ES 
konkurencingumo, gyvybiškai svarbu greitai priimti sprendimą šioje srityje;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares pasirinkti skaidrius standartus, pagal kuriuos intelektinė 
nuosavybė būtų prieinama dėl nemokamų licencijų;

22. skatina valstybes nares savo teritorijose skatinti kurti „žinių regionus“ ir grupes, 
bendradarbiausiančias su trečiųjų šalių ekspertais;

23. atsižvelgia į Regionų komiteto iniciatyvą teritorinių bendrijų dialogo platformos pagrindu 
sukurti regionų tinklą, kurios tikslas būtų palyginti ir pasikeisti patirtimi, įgyta 
įgyvendinant Lisabonos strategiją;

24. ragina valstybes nares nustatyti mokslininkų karjeros kriterijus, atsižvelgiant į kandidatų 
kompetenciją patentų ir inovacijų srityje;

25. primygtinai kviečia Komisiją ir valstybes nares steigti ir remti nacionalines ir europines 
premijas už inovacijas;

26. paveda Pirmininkui perduoti šį pranešimą Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanga

Per mokslinius tyrimus, kuriuos atliko Europos universitetai, mokslinių tyrimų centrai ir 
valstybių narių institutai, valstybių narių mokslo akademijos ir Sąjungos mokslinio tyrimo bei 
technologijų plėtros institucijos, sukaupta daug įvairių mokslo sričių specialių žinių. Svarbūs 
žinių šaltiniai yra valstybių narių patentų biurai, o ne nuo taip seniai – ir Europos patentų 
biuras. Tačiau šios žinios nėra tiesiogiai pritaikomos ekonominėje veikloje, todėl realiai 
nepanaudojamos. Nors Europoje yra puikiai dirbančių mokslo žinių kūrimo centrų –
meistriškumo centrų, ūkio sektorius nelabai linkęs šias žinias naudoti kaip novatoriškos 
veiklos vystymo pagrindą.
Šio dokumento tikslas – Lisabonos strategijos įgyvendinimas ir Europos naujovių politikos 
pagrindų sukūrimas, aiškiai įvardijant šios politikos tikslus ir pritaikant priemones šiems 
tikslams pasiekti, kurios padėtų:
- nustatyti mokslinių tyrimų sritis, atitinkančias dabartinius ir būsimus socialinius ir 
ekonominius ES poreikius;
- pažangių žinių, kurias sukūrė mokslinių tyrimų centrai, perteikimą ūkio subjektams;
- naujoviškų sprendimų pritaikymą ekonominėje ir socialinėje sferose.

2. Naujovės apibrėžimas

Naujovėmis reikėtų laikyti novatoriškus sprendimus problemų, kylančių gaminant prekes arba 
teikiant paslaugas ir jas naudojant kaip gaminius. Naujovės tikslas – racionalizuoti prekių 
gamybą, paslaugų teikimą ir rinkos produktų naudojimą, kad būtų taupoma energija, 
medžiagos ir darbo laikas, saugoma aplinka ir gerėtų paslaugų kokybė. Naujovių skatintojas ir 
jų teikiamos naudos gavėjas visada yra žmogus. Dažnai atsitinka, kad praktinis problemos 
sprendimas dar būna nerastas, arba sprendimas jau yra, bet dėl naujos problemos jį reikia 
keisti, atnaujinti arba taisyti. Naujovės taikomos produktams, procesams ir paslaugoms.
Novatoriškos veiklos tikslais gali būti ir naudotojų interesai (rinkodaros veiksnys), ir 
konkurencingumo didinimas (ekonominis veiksnys), neigiamo poveikio aplinkai pašalinimas 
(ekologinis veiksnys) arba gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimas (socialinis veiksnys).
Deja, kai kurie gaminiai naujoviški tik iš pažiūros: dažniausiai iš dalies atnaujinama tiktai 
pakuotė ir sukuriama klaidinanti reklama. Šias visuomenei žalingas tariamas naujoves reikia 
visiškai pašalinti.

3. Naujovių diegimo skatinimas

Naujovių diegimas – procesas, kurį sudaro naujų ir naujoviškų sprendimų taikymas arba 
esamų sprendimų tobulinimas, pritaikant juos naujoms žmonių veiklos sritims. Kad šis 
procesas būtų sėkmingas, būtina gerai suprasti novatoriškos veiklos skatinamuosius veiksnius. 
Reikėtų atsiminti, kad naujovių pritaikymo rezultatas paprastai yra pigesnės, veiksmingesnės 
ir mažiau kenkiančios aplinkai prekės arba gamybos technologijos bei geriau organizuotos, 
kokybiškesnės ir mažiau kainuojančios paslaugos. Ne visi naujovių skatinimo veiksmai 
vienodai svarbūs, tačiau jais visais siekiama sukurti sąlygas, padėsiančias užtikrinti didesnę 
sėkmingo naujovių pritaikymo tikimybę.
Svarbiausi veiksniai, skatinantys naujoves, yra šie:
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a) tinkamai veikianti prekių ir paslaugų rinka,
b) aukštas visų pakopų švietimo lygis,
c) pažangūs moksliniai tyrimai (fundamentalieji ir taikomieji),
d) valstybių narių reglamentavimo veikla.

ES atveju svarbūs ir šie veiksniai:
e) dėl plėtros atsiradusių sąveikų įtaka,
f) naujoji patentų ir licencijų strategija,
g) Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra, numatyta Septintojoje bendrojoje 
programoje;
h) Europos technologijų instituto įsteigimas,
i) ES įstatymai, nustatantys taisykles, susijusias su aplinka
(pvz., REACH reglamentas, direktyva dėl atliekų arba energetikos pramonei taikomos 
nuostatos).

4. Išsamus naujovių skatinamųjų veiksnių apibūdinimas

A. Bendroji rinka

Šiuo metu vyksta ES bendrosios rinkos plėtros procesas. Tinkamai veikianti rinka, kurioje 
gerbiamos visos keturios ES pagrindinės laisvės – svarbiausioji naujovių diegimo sėkmės 
garantija.

Šiuo metu rinkoje:
- užtikrinamas laisvas prekių judėjimas;
- užtikrinamas kapitalo judėjimas (finansinių paslaugų rinka);
- kuriama komercinių paslaugų rinka, tačiau būtina nugalėti administracines kliūtis siekiant, 
kad ji būtų visiškai laisva (paslaugų direktyva);
- palaipsniui panaikinami laisvo darbuotojų judėjimo suvaržymai.

B. Švietimas

Visų ES valstybių narių švietimo sistemos standartizuojamos pagal vadinamąją Bolonės 
strategiją (pvz., aukščiausiame švietimo lygmenyje taikoma vieninga trijų pakopų sistema). 
ES užregistruotas didžiausias pasaulyje aukštųjų mokyklų absolventų, tenkančių 1000 
gyventojų, prieaugis. Deja, absolventų specializacija neatitinka šiuo metu aktualiausių 
techninių poreikių. Daugiausia išleidžiama humanitarinių mokslų ir vadybos studijų 
absolventų, o reikia naujų tarpdisciplininio pobūdžio švietimo krypčių, siekiant parengti 
studentus, kad jie lengviau nei dabartiniai absolventai galėtų prisitaikyti prie greitai kintančių 
darbo rinkos reikalavimų. Taip pat reikia, kad švietimo sistema skatintų novatoriškumą ir 
mokymąsi visą gyvenimą, kuris būtų prieinamas nepaisant amžiaus.

C. Moksliniai tyrimai

Naujovių vystymuisi didžiausios reikšmės turi išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai pagal pagrindų programas ir „Augimo iniciatyvą“ – programą, parengtą 
bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB). Numatoma, kad iki 2010 m. ES 
išlaidos moksliniams tyrimams išaugs iki 2,6 proc. BVP, kurių du trečdalius sudarys lėšos, 
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gautos iš privataus sektoriaus. Keitimąsi idėjomis galima būtų pagerinti pasitelkus didesnį 
Bendrijos mokslo darbuotojų judrumą ir pradėjus jiems taikyti suvienodintas užimtumo, 
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo taisykles. Svarbu pritraukti ekspertų iš trečiųjų šalių.
Jaunų mokslo darbuotojų darbo vertinimo kriterijais, lemiančiais tolesnį jų kilimą karjeros 
laiptais, ypač taikomųjų mokslų srityje, turėtų būti laikomas ne tik paskelbtų darbų ir 
straipsnių skaičius, bet ir veikla patentų bei naujovių srityje. Spręsti tam tikras didelio masto 
technologines problemas, kurioms būtų reikalingas visas mokslinių tyrimų ciklas (pvz., 
suprojektuoti naują ir neįprastą automobilį ar alternatyvią transporto priemonę arba kitų 
naujoviškų sprendimų, kurie turėtų įtakos senstančios Europos visuomenės darbo metodams ir 
gyvenimo būdui, paieškas), reikėtų patikėti keletui konkuruojančių mokslinių tyrimų grupių.  
Jų darbo uždavinys galėtų būti susijęs ir su laisvalaikio veikla.

D. Reglamentavimo veikla

Europos Sąjunga, valstybės narės ir regionai turėtų skatinti naujoves, naudodami tokias 
priemones:
– mokesčių paskatas (mokesčių įstatymus kontroliuoja valstybės narės), pvz., dalis įmonėms 
taikomų amortizacinių atskaitymų galėtų būti skiriama naujovių fondui;
– viešuosius konkursus svarbiausiems projektams rengti ir vykdyti, pvz., investicijoms į 
gamtos apsaugą, gynybą ir kitas sritis;
– mokslo ir technologijų parkų kūrimą Sąjungos lėšomis (Sanglaudos fondas);
– privačiojo ir viešojo sektorių partnerystę;
– kredito garantijas novatoriškiems verslo planams remti siekiant padėti kurti eksperimentines 
struktūras („spin-off įmones“);
– specifinius ES reglamentus, pvz., REACH reglamentą, kurį priėmus, taikant pakeitimo 
principą, būtų galima pradėti plataus masto naujovių diegimą.

E. Sąveikos panaudojimas

Papildomą teigiamos sąveikos reiškinį šiuo atveju lemia masto poveikis, t. y. išaugus prekių ir 
paslaugų rinkai, galima gaminti didesnį vienos serijos prekių kiekį, taigi pigiau. Sąveika turės 
dar didesnį teigiamą poveikį naujovėms, jei bus parengti visuotiniai Bendrijos kokybės 
standartai ir taisyklės. Viena iš galimybių pasinaudoti plėtra - geriau panaudoti turimą 
potencialą, kurį įkūnija mokslininkai, konstruktoriai ir kitų specializuotų sričių ekspertai, 
praradę darbą dėl mokslinių tyrimų institutų ir konstravimo biurų uždarymo arba jų 
darbuotojų skaičiaus sumažinimo naujosiose ES valstybėse narėse iš Centrinės ir Rytų 
Europos. Jei privatizuojamas bendroves nupirkdavo Vakarų gamintojai, jų mokslinių tyrimų ir 
plėtros skyriai buvo naikinimu, nes dažniausiai naujieji savininkai jau turėdavo tokią bazę.

F. Patentai

Reikia naujos Europos patentų strategijos, kuria remiantis būtų saugomos autorių teisės, bet 
naujoviški sprendimai nebūtų monopolizuodami ir jais galėtų naudotis mažosios ir vidutinės 
įmonės. Kuriant šią strategiją, reikėtų persvarstyti esamus patentavimo kriterijus, nustatytus 
1973 m. Europos patentų konvencijoje, siekiant padaryti juos tikslesnius ir galbūt išplėsti jų 
skalę, kad nebūtų preteksto skirtingoms teisinėms interpretacijoms. Tai šiuo metu daroma 
įvedant ir vartojant tokias Konvencijoje neapibrėžtas sąvokas kaip „techninis įnašas“. Būtina 
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supaprastinti ir pagreitinti patentų suteikimo procesą. Tai galėtų būti dviejų etapų procesas, 
kurio metu brangūs patentiniai tyrimai būtų atliekami radus pateikto naujoviško sprendimo 
naudotoją arba suabejojus jo originalumu. Pirmajame patento suteikimo proceso etape 
išradimas būtų tik įregistruojamas, taip garantuojant autoriams pirmenybę, ir jo aprašymas 
paskelbiamas viešai, suteikiant galimybę su minėtuoju išradimu susipažinti visiems, kas 
suinteresuoti jo praktiniu pritaikymu.

5. Naujovių prognozavimas

Aptariant įvairius naujovių ir techninės pažangos prognozavimo metodus, ypač reikėtų išskirti 
ekstrapoliaciją, tikimybių teoriją, matematinę statistiką ir Delfų metodą. Iš naujoviškiausių 
idėjų reikėtų paminėti tradicinių žinių sričių tarpusavio sąsają. Todėl šalia sisteminės analizės 
reikia ir tarpdisciplininio požiūrio. Didžiausią naujovių potencialą turi sektoriai, kuriuose 
sąveikauja šios mokslo sritys: IRT (informacijos ir ryšių technologijos) ir medicina, IRT ir 
energetika, IRT ir verslas, IRT ir logistika, ekologija ir energetika, ekologija ir cheminės 
medžiagos (REACH), ekologija ir teritorijų planavimas, naujos medžiagos ir energetika, 
naujos medžiagos ir medicina ir t.t.

6. Išvada

Kaip matyti, naujovių diegimas priklauso ir nuo prekybos mechanizmų, ir nuo centralizuoto 
reglamentavimo, ypač projektų finansavimo ar bendro finansavimo iš biudžeto lėšų.

Remdamiesi tikimybių teorija galime teigti, kad ES sėkmė naujovių srityje, matuojama ūkio 
subjektų, pradėjusių taikyti naujoves, pvz., per pastaruosius trejus metus, procentine dalimi 
tarp visų tiriamos gyventojų grupės ūkio subjektų, veikiausiai priklauso nuo visų galimų 
priemonių, skatinančių šį reiškinį, įgyvendinimo.


