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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over "kennis in de praktijk brengen: een omvattende innovatiestrategie voor de EU"
(2006/2274(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de mededeling van de Commissie getiteld "Kennis in de praktijk brengen: een 
omvattende innovatiestrategie voor de EU" (COM(2006)0502),

– gelet op de mededeling van de Commissie "Investeren in wetenschappelijk onderzoek: 
actieplan voor Europa" (COM(2003)0226),

– gelet op de mededeling van de Commissie "Uitvoering van het communautaire Lissabon-
programma: Meer onderzoek en innovatie - Investeren voor groei en werkgelegenheid: 
een gemeenschappelijke aanpak" (COM(2005)0488) en de daarbij gaande 
werkdocumenten van de diensten van de Commissie (SEC(2005)1253 en 
SEC(2005)1289),

– gelet op het verslag over onderzoek, ontwikkeling en innovatie, dat werd opgesteld door 
de onafhankelijke groep van deskundigen welke werd ingesteld als voortvloeisel van de 
top van Hampton Court, getiteld: "Het scheppen van een innoverend Europa" van januari 
2006 (het zogenaamde "Aho-verslag"), 

– gelet op de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad te Lissabon van 23-
24 maart 2000, waarop besloten werd de Europese Unie te transformeren tot de meest 
concurrerende en dynamische kennis-economie ter wereld, en de conclusies van het 
voorzitterschap van de zittingen van de Europese Raad te Brussel van 22-23 maart 2005 
en 23-24 maart 2006,

– gelet op de conclusies van de 2769e zitting van de Raad voor mededingingszaken van 4 
november 20061,

– gelet op de mededeling van de Commissie genaamd: "Samen werken aan groei en 
werkgelegenheid - een nieuwe start voor de Lissabon-strategie" (COM(2005)0024), 

– gelet op de mededeling van de Commissie getiteld: "Gemeenschappelijke actie voor groei 
en werkgelegenheid: het communautair Lissabon-programma" (COM(2005)0330),

– gelet op de nationale hervormingsprogramma's (NHPs) die door de lidstaten zijn 
ingediend, de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van hun nationale 
hervormingsprogramma's2 van de herfst van 2006, en de evaluatie van de uitvoering van 
deze NHPs door de Commissie in haar jaarlijks vooruitgangsverslag (COM(2006)0816), 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_en.htm
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– gelet op aanbeveling 2005/601/EG van de Raad van 12 juli 2005 over de brede 
richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap (2005-
2008)1 en besluit 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 over de richtsnoeren van het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2, die tezamen de "geïntegreerde richtsnoeren 
voor werkgelegenheid en groei" vormen,

– gelet op besluit nr. 1982/2006/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieactiviteiten (2007-2013)3,

– gelet op het besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2006 tot oprichting van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie (2007-2013)4,

– gelet op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van het Europees Technologie-instituut (COM(2006)0604), 

– gelet op het voorstel voor een verordening van de Raad over het communautaire octrooi 
(COM(2000)0412) en de herziene tekst van het voorzitterschap5,

– gelet op het communautair kader voor overheidssubsidies voor onderzoek en ontwikkeling 
en innovatie6, en de mededeling van de Commissie getiteld "Naar een doeltreffender 
gebruik van fiscale stimulansen voor O & O" (COM(2006)728), 

– gelet op het werkdocument van de Commissie getiteld "Verslag over  het Europese 
concurrentievermogen 2006" (SEC(2006)1467) en de mededeling van de Commissie 
getiteld "Economische hervormingen en concurrentievermogen: de belangrijkste
boodschappen uit het verslag over het Europese concurrentievermogen 2006" 
(COM(2006)0697),

– gelet op de "Balans van het Europese innovatievermogen 2005 - vergelijkende analyse 
van het innovatievermogen", waaruit duidelijk blijkt dat de Verenigde Staten en Japan op 
dit gebied voorop lopen7,

– gelet op het OESO-document "Science, Technology and Industry Outlook 2006"8,

– gelet op zijn resolutie van 30 november 2006 inzake "Naar een hogere versnelling" - Het 
scheppen van een Europese zone voor ondernemerschap en economische groei9,

  
1 PB L 205, 6.8.2005, blz. 28.
2 PB L 205, 6.8.2005, blz. 21.
3 PB L 412, 20.12.2006, blz. 1.
4 PB L 2006 L 310, 9.11.2006, blz. 15.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st07/st07119.en04.pdf
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_323/c_32320061230en00010026.pdf
7 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
8 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
9 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2006)0528.
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– gelet op zijn resolutie van 5 juli 2006 inzake verwezenlijking van het communautaire 
programma van Lissabon: Wetenschappelijk onderzoek en innovatie als investeringen in 
dienst van groei en werkgelegenheid: een gemeenschappelijk concept1,

– gelet op zijn resolutie van 15 maart 2006 over de inbreng in de zitting van de Europese 
Raad van het voorjaar van 2006 met betrekking tot de strategie van Lissabon2,

– gelet op het verslag van de groep van deskundigen van juli 2004 getiteld "Institutionele 
hervorming met het oog op de overdracht van technologie van wetenschap naar het 
bedrijfsleven",

– gelet op het werkdocument van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 
8 november 2006, getiteld "Investering in kennis en innovatie (strategie van Lissabon)", 
informatieverslag INT/325,

– gelet op het initiatief i2010, en met name op de mededeling van de Commissie getiteld 
"Het i2010-actieplan voor de elektronische overheid: Versnelde invoering van de 
elektronische overheid voor het nut van iedereen (COM(2006)0173)",

– gelet op het werkdocument van de Commissie getiteld "Innovatie in de dienstensector" 
van november 2006,

– gelet op het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling getiteld "Een bijdrage aan 
het toekomstige beleid voor regionale ontwikkeling en innoveringsvermogen van de EU" 
(A6-0000/2007), 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van zijn Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie 
juridische zaken (A6-0000/2007),

A. kennis nemend van de stand van uitvoering van de Strategie van Lissabon en de daarmee 
verband houdende behoefte aan een veelzijdiger innovatiestrategie in het licht van de 
wereldwijde concurrentie, 

B. overwegende dat veel specialistische kennis die in wetenschappelijke centra van de EU,
en ook in de octrooibureaus, geconcentreerd is onvoldoende wordt benut,

C. overwegende dat verbetering van het concurrentievermogen en van de levenskwaliteit van 
de burgers van de EU het fundamentele doel is van de innovatie, 

D. benadrukkend dat innovatievermogen een belangrijke rol speelt bij het gestalte geven aan 
het sociaal model van de lidstaten van de EU,

  
1 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2006)0301.
2 Goedgekeurde teksten, P6_TA(2006)0092.
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E. overwegende dat de dienstensector een innovatiepotentieel voor de EU blijft vormen, dat 
slecht benut wordt,

F. overwegende dat gemakkelijke overdracht van informatie een van de fundamentele 
voorwaarden is voor de invoering van innoverende technieken en dat het Internet dus in 
de EU een dienstverlening van openbaar belang moet worden, 

G. overwegende dat institutionele ondersteuning van het proces van administratie van kennis 
in innovatie en auteursrechten noodzakelijk is,

H. overwegende dat het huidige "uniforme" octrooisysteem niet in staat is rekening te houden 
met de behoeften van de afzonderlijke sectoren en dat de inflatoire toename van het aantal 
verleende octrooien het risico van juridische geschillen en beperking van het 
innovatievermogen in zich bergt,

I. gelet op het belang van de financiering van het innovatiebeleid, waarbij de rol van 
openbare aanbestedingen en publiek-private partnerschappen moet worden vergroot,

J. overwegende dat interdisciplinair onderwijs een voorwaarde is voor innovatievermogen, 
waarbij ook moet worden gedacht aan terreinen die raakvlakken hebben met de 
traditionele vakken,

K. overwegende dat permanente vorming kan leiden tot een ruimere kennis over innovaties 
en dat de bevordering van de informatiesamenleving een goed middel vormt ter 
bestrijding van marginalisering op de arbeidsmarkt,

L. overwegende dat het scheppen van Europese standaarden en normen van kwaliteit in een 
vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van moderne producten en diensten een bron van 
innovatievermogen kan vormen, 

M. overwegende dat het Zevende Kaderprogramma vorm moet geven aan een krachtiger en 
omvangrijker Europese Ruimte voor Onderzoek, die zich concentreert op een aantal 
concrete doelgebieden,

1. staat positief ten opzichte van het voorstel van de Commissie voor een "initiatief voor 
pioniersmarkten", dat het in de handel brengen beoogt van innoverende producten en 
diensten op gebieden waarop de EU een leidende plaats kan innemen op de wereldmarkt;

2. is van oordeel dat de kleine en middelgrote ondernemingen een bijzondere rol kunnen 
spelen bij de invoering van innoverende technieken;

3. is van oordeel dat er op de schoolprogramma's van de lidstaten onderwerpen moeten 
worden ingevoerd, die gericht zijn op een verhoging van het bewustzijn van de rol van 
scheppers van innovatie, ook van innovatie op ecologisch gebied;

4. dringt aan op de oprichting van voor de verwezenlijking van innovaties onmisbare 
technologische en wetenschappelijke infrastructuur in reeds bestaande onderwijscentra, op 
zodanige wijze dat de mogelijke ontwikkeling van kleinere studiecentra wordt verzekerd; 
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5. dringt bij de lidstaten aan op de invoering van een zodanige fiscale wetgeving, dat 
ondernemers worden gestimuleerd tot het verrichten van investeringen in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie; 

6. neemt kennis van het bestaan van de Europese technologische platforms en het besluit van 
de Raad inzake de gemeenschappelijke technologische initiatieven op gebieden die van 
kardinaal belang zijn voor het Europese innovatievermogen, in de vorm van publiek-
private partnerschappen;

7. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij, in volgorde van belang, aangeven welke domeinen 
voor hen van het grootste innovatieve karakter zijn ;

8. neemt kennis van het programma voor concurrentievermogen en innovatie, dat adequate 
financiële instrumenten bevat en van de mededeling van de Commissie "Financiering van 
de ontwikkeling van de KMO", waarin concrete acties worden aangekondigd om de 
investeringen in risicodragend kapitaal te verhogen;

9. dringt er bij de lidstaten en de lokale overheden op aan om goedkeuring te verlenen aan 
ecologische vernieuwingen, in het kader van het programma inzake concurrentievermogen 
en innovatie, en vestigt ook de aandacht op de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
financiële steun voor de KMO in het kader van het programma JEREMIE;

10. is van oordeel dat de steden een belangrijke rol kunnen spelen bij de voorbereiding van de 
innovatiestrategie voor de gehele regio en in voorkomende gevallen het voortouw kunnen 
nemen op het gebied van bepaalde veelbelovende projecten, zoals bijvoorbeeld het 
gebruik maken van thermo-moderniseringspotentieel en gezamenlijke opwekking van 
warmte en stroom, en het nemen van andere acties in het kader van wetenschap- en 
technologieparken;

11. bevestigt dat de landelijke gebieden de plaats kunnen worden waar zich ondernemingen 
van de nieuwe generatie ontwikkelen, die ondersteund worden door onderzoekcentra op 
het gebied van de biotechnologie;

12. verwijst naar het initiatief "Europe Innova", dat een actiever beleid behelst ter zake van 
de schepping en ondersteuning van innoverende ondernemingen in de dienstensector;

13. dringt bij de Commissie aan op het scheppen van voorwaarden voor een verdere 
ontwikkeling van de "Euro-info centers", opdat deze in alle regio's van de EU stimulerend 
kunnen werken op de ontwikkeling van innovatie door middel van een betere doorstroom 
van informatie;

14. is van oordeel dat openbare aanbestedingen een rol van strategische betekenis spelen bij 
de bevordering van innoverende producten en diensten;

15. wendt zich tot de Commissie om in samenwerking met de lidstaten een groep van 
deskundigen op octrooigebied bijeen te roepen met het doel een nieuw Europees systeem 
voor octrooirecht uit te werken;
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16. dringt er bij de Commissie op aan om, in samenwerking met de lidstaten, als alternatief 
voor en in aanvulling op het octrooisysteem, middelen voor te bereiden om creatieve 
scheppers juridische bescherming te bieden tegen het risico van juridisch-gerechtelijke 
agressie;

17. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om te voorzien in aanpassingen van de 
uniforme eisen ter beperking van de octrooibaarheid, om rekening te houden met de 
omstandigheden in de afzonderlijke sectoren;

18. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om middelen voor te stellen om in het 
kader van het nieuwe Europese octrooi een einde te maken aan octrooien op triviale 
vindingen, de zogenaamde "slapende octrooien", die alleen maar tot doel hebben om 
belemmeringen op te werpen;

19. dringt er bij de Commissie op aan om, in samenwerking met de Europese organisaties op 
het gebied van de normalisatie, krachtige maatregelen te nemen om verbetering te brengen 
in het institutionele kader voor de opstelling van Europese normen; 

20. dringt er bij de lidstaten op aan om te zoeken naar consensus met betrekking tot de 
Europese normen, daarbij rekening houdend met het feit dat snelle actie van cruciaal 
belang is voor het concurrentievermogen van de EU;

21. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de voorkeur te geven aan open 
standaarden, waarbinnen het intellectueel eigendom beschikbaar is op basis van een gratis 
licentie; 

22. dringt er bij de lidstaten op aan om op hun grondgebieden de oprichting te bevorderen van 
zogenaamde "gespecialiseerde kennisregio's" en van clusters waarin wordt samengewerkt 
met specialisten uit derde landen;

23. vestigt de aandacht op het initiatief van het Comité van de Regio's om regio's te 
verenigingen in een "interactief platform van lokale gemeenschappen", met als doel de 
vergelijking en uitwisseling van informatie te bevorderen bij de verwezenlijking van de 
Strategie van Lissabon;

24. dringt er bij de lidstaten op aan om criteria voor de wetenschappelijke carrière vast te 
stellen, waarbij rekening moet worden gehouden met de octrooibaarheids- en innovatie-
capaciteit van de kandidaten;

25. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op invoering en bevordering van nationale en 
Europese prijzen voor innovatie;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de parlementen en de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Dankzij de studies die verricht worden aan universiteiten, in wetenschappelijke 
staatsinstituten en onderwijscentra van de nationale academies van wetenschap, en ook in de 
gemeenschappelijke centra van onderzoek van de Europese Unie, is er in Europa een grote 
hoeveelheid specialistische kennis geconcentreerd op diverse wetenschappelijke terreinen. 
Een belangrijke bron van wetenschappelijke kennis bevindt zich ook in de nationale 
octrooibureaus en sinds enige tijd ook in het Europese Octrooibureau (EOB). Het is echter 
niet eenvoudig om een praktische economische toepassing voor deze kennis te vinden. 
Paradoxaal genoeg bestaan er in Europa geavanceerde centra van wetenschappelijke 
creativiteit - centres of excellence - maar er bestaat slechts een geringe bereidheid bij de 
economie om deze te gebruiken ter ondersteuning van innoverende activiteiten.
Doel van het onderhavige document is de verwezenlijking van de strategie van Lissabon en 
het leggen van de grondslagen voor een Europees innovatiebeleid, door nauwkeurig de 
doelstellingen ervan te definiëren en door instrumenten te scheppen voor de uitvoering ervan, 
waardoor het mogelijk wordt:
- studies op te nemen, die verband houden met de lopende en toekomstige behoeften van 
economie en samenleving in de EU;
- geavanceerde kennis, die in de centra voor wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen 
is, toegankelijk te maken voor de economische actoren;
- de invoering van innoverende technieken in de economische en sociale praktijk te 
bevorderen.

2. Definitie van innovatie

Onder het begrip innovatie moeten we verstaan het vinden van innoverende oplossingen voor 
problemen, die optreden bij het vervaardigen van producten en het verlenen van diensten. Het 
doel van de innovatie is rationalisatie van de productie van goederen en diensten en het 
gebruik van op de markt aanwezige producten, die resulteren in een besparing aan energie en 
materialen, of in arbeidsbesparing, die ten goede komen komen aan het milieu of resulteren in 
een betere kwaliteit van het product. Het is altijd de mens die een innovatie uitkiest en 
ontwikkelt. Het gebeurt vaak dat er nog geen praktische oplossing is gevonden voor een 
bestaand probleem, maar vaak is het ook zo dat de oplossing al bestaat, maar dat het nieuwe
probleem bestaat uit een verandering of modernisatie van deze oplossing. Innovatie betreft 
dus producten, processen en diensten.
Doel van innoverende activiteiten kan zijn het wekken van belangstelling bij de afnemers 
(marketingfactor), verhoging van het concurrentievermogen (economische factor), eliminatie 
van negatieve milieu-effecten (ecologische factor) en ook verbetering van de 
levensomstandigheden van mensen of van hun arbeidsvoorwaarden (sociale factor).
Helaas kunnen er ook zogenaamde "kunstmatige innovaties" optreden bij bepaalde producten 
op de markt, die vaak alleen bestaan uit een verandering van verpakking of een op 
onwaarheid berustende reclameactie. Dergelijke innovatievervalsingen moeten beslist worden 
bestreden, omdat zij schadelijke maatschappelijke gevolgen hebben.
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3. Stimuleren van het innovatievermogen

Innovatievermogen is een proces dat berust op de invoering van nieuwe, innoverende 
technieken of de ontwikkeling van bestaande technieken, door deze aan te passen aan nieuwe 
vormen van menselijke activiteit. Om dat te realiseren is een goede kennis noodzakelijk van 
de factoren die innoverende activiteiten bevorderen. Wij moeten daarbij bedenken dat 
innoverende toepassingen doorgaans resulteren in het aanbod van goedkopere, beter 
functionerende of vanuit ecologisch opzicht beter verantwoorde producten op de markt of van 
diensten die vanuit organisatorisch of kwalitatief oogpunt beter en goedkoper zijn. Deze 
innoverende activiteiten kunnen van een uiteenlopend belang zijn, want het gaat om het 
scheppen van voorwaarden die de waarschijnlijkheid van innoverend succes vergroten.
Fundamentele stimulansen voor het innovatieproces zijn:

a) een goed functionerende markt voor goederen en diensten,
b) een hoog niveau van opleiding op alle niveaus,
c) hoogontwikkeld wetenschappelijk onderzoek - zowel van fundamentele als 
toegepaste aard,
d) regulerende activiteiten van de lidstaten,

waarbij de EU soms een toegevoegde waarde kan leveren door:
e) een synergetisch effect, dat samenhangt met de uitbreiding van de EU,
f) een nieuwe strategie op het gebied van octrooien en licenties,
g) de totstandbrenging van een Europese ruimte voor onderzoek - 7de 

kaderprogramma,
h) de oprichting van een Europees Technologisch Instituut,
i) rechtsteksten van de EU, tot vaststelling van rechtsbepalingen op ecologisch gebied 
(bijvoorbeeld REACH-verordening, afvalrichtlijn en ook wettelijke voorschriften op 
energiegebied).

4. Innovatiebevordering in detail

A. De verenigde binnenmarkt

De vorming van een verenigde communautaire markt is nog steeds een lopend proces. Een 
goed functionerende markt, die rekening houdt met alle vier vrijheden, is de beste garantie 
voor een succesvolle doorvoering van innovatiebevorderende maatregelen.

Thans bestaan er:
- een vrij verkeer van goederen;
- een vrij verkeer van kapitaal (markt van financiële diensten);
- een markt voor commerciële goederen begint zich te vormen, maar voor de volledige 
vrijstelling ervan is nog de opheffing van administratieve hindernissen vereist 
(dienstenrichtlijn);
- geleidelijke opheffing van de beperkingen in het verkeer van werknemers.

B. Onderwijs

De onderwijsstelsels van alle lidstaten van de EU worden geharmoniseerd in het kader van de 
zogenaamde strategie van Bologna (d.w.z. er wordt een eenvormig systeem voor het hoger 
onderwijs voorgesteld, dat uit drie niveaus bestaat). Wat het cijfer betreft van het aantal 
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personen met een afgesloten hogere opleiding per 1.000 inwoners , noteert de EU een van de 
hoogste stijgingen ter wereld. Helaas vertoont de structuur van de specialismen van deze 
afgestudeerden een ongunstige tendens in het licht van de huidige behoefte aan meer 
technisch opgeleide personen. De meeste studenten studeren af in humanistische vakken, en 
ook in de sector administratie. Er zijn dus nieuwe onderwijsvormen nodig met een 
interdisciplinair karakter, om studenten voor te bereiden die zich later kunnen aanpassen aan 
de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Ook bestaat er behoefte aan innovatiegericht 
onderwijs en een  permanente vorming, die men kan volgen ongeacht de leeftijd.

C. Onderzoek

Een fundamenteel instrument voor de ontwikkeling van het innovatievermogen zijn de 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de context van kaderprogramma's, die worden 
uitgevoerd via een programma dat in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB)
wordt uitgevoerd, namelijk het Initiatief voor groei. Dit houdt in dat in de EU tegen 2010 de 
investeringen in onderzoek 2,6% van het BIP moeten bedragen, waarvan tweederde afkomstig 
moet zijn uit de particuliere sector. Bij de rationalisatie van de overdracht van ideeën zou 
kunnen worden bevorderd door een toegenomen mobiliteit van wetenschappers binnen de 
Gemeenschap en de invoering voor hen van uniforme beginselen op  het gebied van 
arbeidsvoorwaarden, salariëring en sociale verzekeringen. Een belangrijke kwestie is ook het 
aantrekken van vakmensen uit derde landen.
Bij de criteria voor de evaluatie van de output van jonge wetenschapsmensen, die beslissend 
is voor hun verdere promotie in een wetenschappelijke carrière, vooral bij de toegepaste 
wetenschappen, moet niet alleen rekening worden gehouden met het aantal publicaties en 
citaten, maar ook met hun activiteiten die voor octrooiering en toepassing in aanmerking 
komen. Geselecteerde, belangrijke problemen van bouwkundige of technologische aard met 
strategische betekenis, waarvoor een oplossing wordt gevonden in een groot 
samenwerkingsverband op onderzoekgebied, moeten worden uitbesteed aan enkele 
concurrerende teams van projectonderzoekers. Ik spreek hier bijvoorbeeld over de oprichting 
van een nieuw, onconventioneel wegvervoermiddel of een ander vervoersmiddel en ook over 
andere niet-conventionele oplossingen die van invloed zijn op de arbeids- en levensstijl van 
de verouderende samenlevingen van Europa. En ook over technieken op het gebied van de 
vrijetijdsbesteding.

D. Regulerende actviteiten

De Europese Unie, de lidstaten en de regio's moeten het innovatievermogen stimuleren door 
middel van:
- fiscale stimulansen (het fiscale recht bevindt zich onder de bevoegdheidssfeer van de 
lidstaten); zo zou bijvoorbeeld een deel van de afschrijvingen van de economische actoren 
bestemd kunnen worden voor een innovatiefonds;
- publieke aanbestedingen voor de opstelling en verwezenlijking van grote projecten, 
bijvoorbeeld investeringen op milieugebied, op defensiegebied en andere gebieden;
- het oprichten van wetenschap- en technologieparken met communautaire middelen 
(Cohesiefonds);
- het inzetten van publiek-private partnerschappen;
- kredietgaranties ter ondersteuning van innoverende businessplannen, waardoor de 
verwezenlijking van pilootinstallaties mogelijk zou worden, de zogeheten "Spin-Off";
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- bepaalde rechtsbepalingen van de EU, bijvoorbeeld de REACH-verordening, waarvan de 
goedkeuring, onder meer dankzij het substitutiebeginsel, de aanstoot zou kunnen geven tot 
werkelijk innoverende activiteiten.

E. Het benutten van synergie

Het verschijnsel van aanvullende synergie vloeit in dit geval voort uit het schaaleffect, d.w.z. 
een vergroting van de afzetmarkt voor producten en diensten, die - in het geval van 
producten - in grotere series en dus tegen lagere prijs vervaardigd kunnen worden. Het 
synergie-effect zou nog meer voordeel afwerpen voor het innovatievermogen wanneer er 
uniforme, communautaire kwaliteitsnormen en -standaarden zouden worden ingevoerd. Een 
grote mogelijkheid tot benutting en uitbreiding van dit effect zou kunnen worden geboden 
door een betere benutting van het bestaande potentieel in de vorm van het talrijke potentieel 
aan onderzoekers, constructeurs en andere vaklui, die hun arbeidsplaats verloren hebben door 
de opheffing (of inkrimping) van studiecentra en constructiebureaus in de nieuwe lidstaten 
van de EU en de landen van Midden- en Oost-Europa. De overname, in het kader van de 
privatisering, van bedrijven door westerse producenten heeft daar vaak geleid tot liquidatie 
van onderzoekspersoneel, omdat de nieuwe bezitter al over een eigen onderzoekafdeling 
beschikte.

F. Octrooien

Er bestaat behoefte aan een nieuwe Europese strategie op het octrooigebied, die de 
auteursrechten beschermt zonder innoverende kennis te monopoliseren en de mogelijkheid 
geeft om die te doen toepassen, met name door de kleine en middelgrote ondernemingen. In 
die strategie moeten ook de huidige criteria voor octrooieerbaarheid aan revisie worden 
onderworpen, die bij het Europese Octrooiverdrag van 1973 zijn ingevoerd. Deze criteria 
moeten nauwkeuriger worden geformuleerd en wellicht ook uitgebreid om geen voorwendsel 
te geven voor uiteenlopende juridische interpretaties. Dit geschiedt thans door de invoering 
met gebruikmaking van niet in dat verdrag gedefinieerde begrippen zoals bijvoorbeeld 
"technische bijdrage". Het proces van octrooiverlening zelf moet worden vereenvoudigd en 
sneller verlopen dan thans het geval is, wellicht in het kader van een tweestapsproces, waarbij
kostbaar octrooionderzoek pas plaats hoeft te vinden wanneer de ingediende uitvinding een 
cliënt heeft gevonden, in het geval dat de originaliteit ervan ter discussie wordt gesteld. De 
eerste fase van toekenning van octrooien zou zich alleen beperken tot registrering van de 
uitvinding, welke de ontdekkers een prioriteitsrecht geeft, waarbij zij in een opnebaar register 
worden, waarin inzage wordt verleend aan personen die geïnteresseerd zijn in de praktische 
toepassing van het idee.

5. Prognoses voor de innovatie

Bij de verschillende methoden voor de opstelling van prognoses op het gebied van innovatie 
en technische vooruitgang kan men onderscheid maken tussen de extrapolatiemethode, de 
methode die gebruik maakt van de waarschijnlijkheidstheorie en wiskundige statistiek, de 
Delphi-methode en andere. Veel innovatiemogelijkheden liggen er ook op het grensgebied 
tussen traditionele kennisgebieden. Er behoefte aan een interdisciplinaire benadering, die 
tegelijkertijd echter ook van analytische en systematische aard moet zijn. Het grootste 
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innovatiepotentieel bestaat op de volgende kennisgebieden: ITC-geneeskunde (informatie- en 
communicatietechnologie), ITC-energie, ITC-bedrijfsvoering, ITC-logistiek, of ecologie-
energie, ecologie-chemie (REACH), ecologie-ruimtelijke ordening, nieuwe materialen-
energie, nieuwe materialen-geneeskunde, enz., enz.

6. Samenvatting

Zoals we hebben kunnen zien, hangt innovatievermogen enerzijds af van zuiver marktgerichte 
mechanismen, en aan de andere kant van centrale regulering, onder meer wanneer projecten 
geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met begrotingsmiddelen.

Uit de waarschijnlijkheidsberekening weten wij dat het succes van de EU op het gebied van 
innovatie, gemeten wordt aan het aantal economische subjecten dat innovatie heeft ingevoerd, 
bijvoorbeeld in de afgelopen drie jaar, als percentage van het totale aantal subjecten van de 
geanalyseerde bevolking, waarschijnlijk zal afhangen van de inzet van alle stimulansen die er 
op dit gebied beschikbaar zijn.


