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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wykorzystania wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna 
dla UE
(2006/2274(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wykorzystanie wiedzy w praktyce:
szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE" (COM(2006)0502),

– uwzględniając komunikat Komisji "Inwestowanie w badania naukowe: plan działania dla 
Europy" (COM(2003)0226),

uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia: wspólna koncepcja" (COM(2005)0488) oraz towarzyszące mu dokumenty 
robocze służb Komisji (SEC(2005)1253 i SEC(2005)1289),

– uwzględniając sprawozdanie dotyczące badań i rozwoju oraz innowacji przedstawione 
przez niezależną grupę ekspertów mianowaną w związku ze szczytem w Hampton Court, 
zatytułowane "Tworzenie innowacyjnej Europy" (tzw. "sprawozdanie Aho") ze stycznia 
2006 r.,

– uwzględniając konkluzje prezydencji ze szczytu Rady UE w Lizbonie w dniach 23-24 
marca 2000 r., gdzie postanowiono uczynić Unię najbardziej konkurencyjną i dynamiczną 
gospodarką na świecie opartą na wiedzy, oraz konkluzje prezydencji ze szczytu Rady UE 
w Brukseli w dniach 22-23 marca 2005 r., i 23-24 marca 2006 r.,

– uwzględniając konkluzje z 2769 spotkania Rady ds. Konkurencyjności z dnia 4 grudnia 
2006 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wspólne działania na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia – nowy początek strategii lizbońskiej" (COM(2005)0024),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wspólne działania na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia: wspólnotowy program lizboński" (COM(2005)0330),

– uwzględniając krajowe programy reform przedstawione przez państwa członkowskie, 
sprawozdania państw członkowskich z jesieni 2006 r. w sprawie realizacji ich krajowych 
programów reform2, a także ocenę wdrożenia tychże programów przez Komisję w jej 
rocznym sprawozdaniu z postępu prac (COM(2006)0816),

– uwzględniając zalecenie Rady 2005/601/WE z dnia 12 lipca 2005 r. sprawie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005-2008)3 i 
decyzję Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk 

  
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
3 Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 28.
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zatrudnienia państw członkowskich1, które razem tworzą „Zintegrowane wytyczne na 
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”,

– uwzględniając decyzję nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)2,

– uwzględniając decyzję nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 2006 r. ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (2007-2013)3,

– uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski Instytut Technologii (COM(2006)0604),

– uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowego 
patentu (COM(2000)0412), oraz tekst zmieniony przez Prezydencję4,

– uwzględniając wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa na rzecz badań, rozwoju i 
innowacji5, oraz komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku bardziej skutecznego 
stosowania zachęt podatkowych na rzecz badań i rozwoju” (COM(2006)728),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „European 
Competitiveness Report 2006” (SEC(2006)1467) oraz komunikat Komisji zatytułowany 
„Reformy gospodarcze i konkurencyjność: główne przesłania sprawozdania na temat 
europejskiej konkurencyjności w 2006 r.” (COM(2006)0697),

– uwzględniając "Zestawienie dotyczące europejskiej innowacyjności za 2005 r. - analiza 
porównawcza innowacyjności", które jasno wykazuje, że Stany Zjednoczone i Japonia są 
liderami w tej dziedzinie6,

– uwzględniając dokument „Nauka, technologia i przemysł w krajach OECD: przegląd 
2006”7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie "Czas, by wrzucić 
wyższy bieg” – uczynienie z Europy obszaru przedsiębiorczości i wzrostu 
gospodarczego8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie realizacji wspólnotowego 
programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i 

  
1 Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str 21.
2 Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.
3 DZ.U. L 310 z 9.11.2006, str. 15.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st07/st07119.en04.pdf
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_323/c_32320061230en00010026.pdf
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
7 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
8 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0528.
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zatrudnienia: wspólna koncepcja1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wkładu w dotyczącą 
strategii lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 20062,

– uwzględniając sprawozdanie grupy eksperckiej z lipca 2004 r. zatytułowane "Poprawa 
instytucji w celu transferu technologii z sektora nauki do przedsiębiorstw",

– uwzględniając dokument roboczy Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Socjalnego z 
dnia 8 listopada 2006 r. zatytułowany "Inwestowanie w wiedzę i innowacje (Strategia 
Lizbońska)", raport informacyjny INT/325,

– uwzględniając inicjatywę i2010, a w szczególności komunikat Komisji zatytułowany 
"Plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010:
przyspieszenie wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z 
korzyścią dla wszystkich(COM(2006)0173)",

– uwzględniając dokument roboczy Komisji zatytułowany "Innowacja w usługach" z 
listopada 2006 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego PE zatytułowane "Wkład 
przyszłej polityki regionalnej w innowacyjne zdolności UE" (A6-0000/2007)

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Prawnej (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze stan realizacji Strategii Lizbońskiej, a w związku z tym potrzebę 
bardziej wszechstronnej strategii innowacyjnej wobec globalnej konkurencji,

B. mając na uwadze fakt, że znaczna wiedza specjalistyczna zgromadzona w ośrodkach 
naukowych UE, a także w biurach patentowych nie jest wystarczająco wykorzystana,

C. mając na uwadze fakt, że podstawowym celem innowacyjności jest wzrost 
konkurencyjności oraz poprawa jakości życia obywateli UE,

D. mając na uwadze rolę innowacyjności w kształtowaniu modeli socjalnych krajów 
członkowskich UE,

E. mając na uwadze fakt, iż usługi stanowią słabo wykorzystany potencjał innowacyjny UE,

F. mając na uwadze, iż jednym z istotnych warunków wprowadzania innowacyjnych 
rozwiązań jest szybkość przepływu informacji oraz, że Internet powinien stać się w UE 
usługą powszechną,

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0301.
2

Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0092.
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G. mając na uwadze potrzebę instytucjonalnego wsparcia procesu zarządzania wiedzą 
o innowacjach i prawach autorskich,

H. mając na uwadze, że obecny "jednolity" system patentowy nie jest w stanie uwzględnić 
potrzeb poszczególnych branż oraz, że inflacyjny wzrost liczby udzielanych patentów 
zwiększa ryzyko sporów prawnych i ogranicza innowacyjność,

I. mając na uwadze finansowanie polityki innowacyjnej oraz zwiększenie w niej udziału 
zamówień publicznych i partnerstwa prywatno-publicznego,

J. mając na uwadze, że warunkiem innowacyjności jest edukacja interdyscyplinarna, 
obejmująca obszary na styku tradycyjnych dziedzin,

K. mając na uwadze, że kształcenie ustawiczne, może przyczynić się do rozszerzenia wiedzy 
o innowacjach, i że promocja społeczeństwa informacyjnego przeciwdziała marginalizacji 
na rynku pracy,

L. mając na uwadze, że źródłem innowacyjności jest kreowanie europejskich standardów i 
norm jakości na wczesnym etapie rozwoju nowoczesnych produktów i usług,

M. mając na uwadze, że siódmy program ramowy powinien kształtować wzmocnioną i 
rozszerzoną Europejską Przestrzeń Badawczą skoncentrowaną na konkretnych zadaniach 
celowych,

1. przychyla się do propozycji Komisji dotyczące nowej "inicjatywy pionierskich rynków", 
mającej na celu wprowadzenie do obrotu innowacyjnych produktów i usług w 
dziedzinach, w których UE może stać się liderem światowym;

2. zauważa, że szczególną rolę do odegrania we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych mają 
małe i średnie przedsiębiorstwa;

3. zauważa potrzebę wprowadzenia do programu szkolnictwa w Państwach Członkowskich 
zajęć mających na celu podniesienie znaczenia i roli twórcy innowacji, w tym innowacji 
ekologicznych;

4. postuluje tworzenie infrastruktury technologicznej i naukowej, niezbędnej do kreowania 
innowacji przy już istniejących centrach edukacyjnych tak, aby zapewnić możliwość 
rozwoju mniejszych ośrodków badawczych;

5. wzywa Państwa Członkowskie do takiego stanowienia prawa podatkowego, które zachęci 
przedsiębiorstwa do ponoszenia nakładów na badania, rozwój i innowacje;

6. odnotowuje istnienie Europejskich Platform Technologicznych oraz decyzję Rady 
dotyczącą Wspólnych Inicjatyw Technologicznych w kluczowych domenach europejskiej 
innowacyjności, które przyjmą formę partnerstwa publiczno-prywatnego;

7. zwraca się do Państw Członkowskich z apelem, by wytypowały najbardziej innowacyjne 
dla nich dziedziny z uwzględnieniem hierarchii ważności;

8. odnotowuje Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji przewidujący adekwatne 
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instrumenty finansowe oraz komunikat Komisji - "Finansowanie rozwoju MŚP" 
wskazujący konkretne działania dla zwiększenia inwestycji kapitału podwyższonego 
ryzyka;

9. wzywa Państwa Członkowskie i społeczności lokalne do przyjęcia innowacji 
ekologicznych, w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, a także
zwraca uwagę na możliwość wykorzystania pomocy finansowej dla MŚP, w ramach 
programu JEREMIE;

10. zauważa, że miasta mogą odgrywać ważną rolę w przygotowaniu strategii innowacji dla 
całego regionu a w stosownych przypadkach mogą przejąć inicjatywę w zakresie 
szczególnie obiecujących projektów, np. wykorzystania potencjału termo-
modernizacyjnego i ko-generacyjnego, lub podjąć inne działania w ramach Parków 
Naukowych i Technologicznych;

11. stwierdza, że obszary wiejskie mogą stać się miejscem dla rozwoju przedsiębiorstw nowej 
generacji dysponujących zapleczem naukowo-badawczym w dziedzinie biotechnologii;

12. odnotowuje inicjatywę "Europe Innova", która zakłada bardziej aktywne podejście do 
tworzenia i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze usług;

13. wzywa Komisję, do stworzenia warunków dalszego rozwoju "EuroInfoCentres" tak, aby 
w każdym regionie UE stymulowały one rozwój innowacji poprzez lepszy przepływ 
informacji;

14. uważa, że zamówienia publiczne odgrywają strategiczną rolę w promowaniu 
innowacyjnych produktów i usług;

15. zwraca się do Komisji, by we współpracy z Krajami Członkowskimi powołała grupę 
ekspertów patentowych celem opracowania nowego Europejskiego Systemu Prawa 
Patentowego;

16. zwraca się do Komisji, by we współpracy z Krajami Członkowskimi przygotowała 
alternatywne i komplementarne do systemu patentowego sposoby ochrony prawnej 
twórców przed ryzykiem agresji prawno-sądowej;

17. zwraca się do Komisji i Krajów Członkowskich, by jednolite wymogi określające zasady 
patentowalności zostały dostosowane do warunków poszczególnych branż;

18. zwraca się do Komisji i Krajów Członkowskich, by w ramach nowego patentu 
europejskiego zaproponowały sposób eliminacji patentów na trywialne rozwiązania, i tzw. 
"patentów uśpionych", których celem jest jedynie działanie zaporowe;

19. wzywa Komisję, by we współpracy z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi 
podjęła zdecydowane działania na rzecz poprawy instytucjonalnych ram ustanawiania 
norm europejskich;

20. wzywa Państwa Członkowskie do promowania metody uzyskania konsensusu odnośnie 
standardów europejskich, mając na uwadze, iż szybkość tego działania jest kluczowym 
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zagadnieniem dla konkurencyjności UE;

21. wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie, aby preferowały standardy otwarte, w 
których własność intelektualna jest dostępna na zasadach bezpłatnej licencji;

22. zachęca Państwa Członkowskie do promowania na swoich terytoriach tzw. 
"wyspecjalizowanych regionów wiedzy" oraz klastrów, współpracujących ze specjalistami 
z krajów trzecich;

23. odnotowuje inicjatywę Komitetu Regionów polegającą na połączeniu w sieć regionów 
tworzących "interaktywną platformę wspólnot terytorialnych", mającą na celu porównanie 
i wymianę doświadczeń w realizacji Strategii Lizbońskiej;

24. zwraca się do Państw Członkowskich, aby tak ustalały kryteria kariery naukowej, by 
uwzględniały one dorobek patentowy i innowacyjny kandydatów;

25. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do ustanowienia i propagowania narodowych i 
europejskich nagród innowacyjnych;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również parlamentom i rządom Państw Członkowskich.
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie

1. Wprowadzenie

W Europie dzięki badaniom prowadzonym na uniwersytetach, w ośrodkach badawczych i 
instytutach państwowych oraz centrach badawczych narodowych akademii nauk a także w 
unijnych placówkach badawczo - rozwojowych nagromadzona została znaczna wiedza 
specjalistyczna w różnych obszarach nauki. Poważne źródła wiedzy znajdują się także w 
narodowych biurach patentowych, a od niedawna także w Europejskim Biurze Patentowym 
(EPO). Nie ma jednak prostego przełożenia tej wiedzy na praktykę gospodarczą, w celu jej 
efektywnego wykorzystania. Paradoksem europejskim jest istnienie w Europie rozwiniętych 
ośrodków kreowania wiedzy - centrów doskonałości, przy małej skłonności gospodarki do jej 
wchłaniania i podejmowania w oparciu o tę wiedzę działań nowatorskich.
Celem przygotowywanego dokumentu jest urealnienie Strategii Lizbońskiej oraz stworzenie 
podstaw europejskiej polityki innowacyjnej, poprzez dokładne sprecyzowanie jej celów oraz 
przyjęcie takich narzędzi jej realizacji, które usprawnią:
-podejmowanie tematyki badawczej, wynikającej z bieżących i przyszłych potrzeb 
gospodarczo-społecznych UE;
- przepływ zaawansowanej wiedzy, wykreowanej przez ośrodki naukowo-badawcze do 
jednostek gospodarczych;
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej i społecznej.

2. Definicja innowacji

Pod pojęciem innowacja należy rozumieć nowatorskie rozwiązanie zaistniałego problemu, 
który wystąpił w trakcie wytwarzania wyrobów i korzystania z nich jako produktów, bądź też 
w trakcie świadczenia usług. Celem wprowadzania innowacji jest taka racjonalizacja 
wytwarzania wyrobów, świadczenia usług i korzystania z wyrobów rynkowych, która 
prowadzi do oszczędności energii i materiałów, a także czasu pracy oraz ochrony środowiska, 
jak również poprawy jakości usług. Odbiorcą i organizatorem innowacji jest zawsze człowiek.
Zdarza się często, że zaistniały problem nie znalazł jeszcze praktycznego rozwiązania, lub też, 
że rozwiązanie takie juz istnieje, a nowy problem jest zmianą, modernizacją lub modyfikacją 
tego rozwiązania. Tak, więc innowacja dotyczy produktów, procesów oraz usług.
Celem działań innowacyjnych może być zainteresowanie odbiorców (czynnik marketingowy), 
wzrost konkurencyjności (czynnik ekonomiczny), eliminacja negatywnego oddziaływania na 
środowisko (czynnik ekologiczny), a także poprawa sytuacji życiowej ludzi oraz ich 
warunków pracy (czynnik społeczny).
Niestety, mogą występować też tak zwane "sztuczne innowacje", dotyczące niektórych 
wyrobów rynkowych, które najczęściej wiążą się ze zmianą opakowania i kłamliwą akcją 
reklamową. Takie fałszerstwa innowacyjne jako szkodliwe społecznie winny być 
zdecydowanie eliminowane.

3. Stymulowanie innowacyjności

Innowacyjność to proces, który polega na wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań bądź 
też rozwijaniu rozwiązań istniejących, przez ich adaptację do nowych obszarów działalności 
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ludzkiej. Aby móc to zrealizować, niezbędne jest dobre poznanie czynników stymulujących 
działania proinnowacyjne. Trzeba pamiętać o tym, że efektem zastosowania innowacji są 
zazwyczaj tańsze, bardziej funkcjonalne lub proekologiczne wyroby rynkowe, technologie ich 
wytwarzania, oraz lepsze pod względem organizacji i jakości, tańsze usługi. Działania te 
mogą mieć różną wagę, zaś ich mechanizm polega na tworzeniu warunków, gwarantujących 
wzrost prawdopodobieństwa sukcesu innowacyjnego.
Podstawowymi stymulatorami procesów innowacyjnych są:

a. dobrze funkcjonujący rynek wyrobów i usług,
b. wysoki poziom kształcenia na wszystkich poziomach,
c. rozwinięte badania naukowe - podstawowe i stosowane,
d. regulacyjne działanie państw członkowskich

zaś w przypadku UE są nimi dodatkowo:
e. efekt synergii, związany z rozszerzaniem UE,
f. nowa stratega patentowo-licencyjna,
g. kształtowanie Europejskiej Przestrzeni badawczej - Siódmy Program Ramowy
h. powołanie Europejskiego Instytutu Technologicznego
i. akty prawne UE, które narzucają regulacje prawne odnośnie ekologii
(np. rozporządzenie REACH, dyrektywa odpadowa, jak również przepisy, dotyczące 
energetyki)

4. Proinnowacyjność w szczegółach

A. Jednolity rynek.

Aktualnie trwa proces kształtowania się jednolitego rynku UE. Dobrze funkcjonujący rynek, 
uwzględniający wszystkie cztery swobody, jest największym gwarantem sukcesu 
podejmowanych działań innowacyjnych.

Aktualnie istnieje:
- wolny przepływ towarów;
- wolny przepływ kapitału (rynek usług finansowych);
- rynek usług komercyjnych tworzy się, a jego całkowite uwolnienie wymaga zniesienia 
barier administracyjnych (dyrektywa usługowa);
- stopniowo znoszone są także ograniczenia w przepływie pracowników

B. Edukacja.

Systemy edukacyjne we wszystkich państwach członkowskich UE są ujednolicane w ramach 
tak zwanej Strategii Bolońskiej (np. wprowadzany jest jednolity, trójstopniowy system 
kształcenia na poziomie wyższym). W zakresie liczby absolwentów z wyższym 
wykształceniem na 1000 mieszkańców UE notuje jeden z najwyższych w świecie wzrostów.
Niestety, struktura specjalności absolwentów wykazuje niekorzystną tendencje dla aktualnie 
najbardziej potrzebnych kierunków technicznych. Przeważają absolwenci studiów 
humanistycznych, a także kierunku zarządzanie. A przecież potrzebne są nowe kierunki 
kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, przygotowujące absolwentów, którzy łatwiej 
niż obecnie mogliby się dostosowywać do szybko zmieniających się wymagań rynku pracy.
Potrzebna jest również edukacja proinnowacyjna oraz kształcenie ustawiczne - edukacja 
nieustająca, prowadzona niezależnie od wieku.



PR\651544PL.doc PE 384.517v01-0011/12 PR\651544PL.doc

PL

C. Badania

Podstawowym instrumentem rozwoju innowacyjności są nakłady na badania i rozwój w 
ramach programów ramowych, których uzupełnieniem jest program realizowany przy 
współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), tzw. Inicjatywa dla Wzrostu.
Zakłada się, że do 2010 r., nakłady łączne na badania w UE wzrosną do 2,6 % PKB, z czego 
2/3 będzie pochodzić z sektora prywatnego. W usprawnieniu przepływu idei może pomóc 
wzrost mobilności naukowców wewnątrz wspólnoty i wprowadzenie dla nich jednolitych 
zasad pracy, płacy oraz ubezpieczeń społecznych. Ważną sprawa jest pozyskiwanie 
fachowców z krajów trzecich.
Kryteria oceny dorobku młodych naukowców, decydujące o ich dalszym awansie na 
szczeblach kariery naukowej, zwłaszcza w naukach stosowanych, winny uwzględniać nie 
tylko liczbę publikacji i cytatów, ale także działalność patentową i wdrożeniową. Wybrane, 
ważne problemy konstrukcyjno-technologiczne o znaczeniu strategicznym, rozwiązywane w 
pełnym cyklu badawczym, winno się zlecać kilku konkurencyjnym zespołom projektowo-
badawczym. Chodzi np. o stworzenie nowego, niekonwencjonalnego pojazdu drogowego czy 
tez innego środka transportu, a także o inne niekonwencjonalne rozwiązania, wpływające na 
styl pracy i życia starzejących się społeczeństw Europy. Chodzi także o sposób spędzanie 
wolnego czasu.

D. Działania regulacyjne

Unia Europejska, państwa członkowskie i regiony winny stymulować innowacyjność 
poprzez:
- wykorzystywanie bodźców podatkowych (prawo podatkowe znajduje się w gestii państw), 
np. część odpisów amortyzacyjnych w podmiotach gospodarczych mogłaby tworzyć fundusz 
innowacyjny;
- zamówienia publiczne na opracowanie i realizację dużych projektów, np. inwestycji 
ekologicznych, obronnych i innych;
- tworzenie parków naukowo-technologicznych ze środków unijnych (fundusz spójności);
- wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego;
- gwarancje kredytowe w oparciu o innowacyjne biznes-plany, co umożliwi tworzenie 
pilotowych instalacji, tzw. "Spin-Off";
- niektóre regulacje prawne UE, np. rozporządzenie REACH, którego przyjęcie dzięki m.in. 
zasadzie substytucji może wymusić istotne działania innowacyjne

E. Wykorzystanie synergii

Zjawisko synergii dodatniej wynika w tym wypadku z efektu skali, tj. ze zwiększenia rynku 
zbytu na produkty i usługi, które mogą być- w wypadku wyrobów - wytwarzane w większej 
serii, a więc taniej. Efekt synergii będzie oddziaływać jeszcze bardziej pozytywnie na 
innowacyjność z chwilą stworzenia jednolitych, wspólnotowych norm i standardów jakości.
Pewną możliwość skorzystania z rozszerzenia mogłoby stanowić lepsze wykorzystanie 
istniejącego potencjału w postaci licznej, wykształconej kadry badaczy, konstruktorów i 
innych fachowców, którzy utracili miejsca pracy w zlikwidowanych (lub 
zminimalizowanych) jednostkach badawczych i biurach konstrukcyjnych nowych członków 
UE z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przejmowanie zakładów w ramach 
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prywatyzacji przez producentów zachodnich kończyło się tam często likwidacją zaplecza 
badawczo-rozwojowego, gdyż nowy udziałowiec takie zaplecze zazwyczaj posiadał juz u 
siebie.

F. Patenty

Potrzebna jest nowa europejska strategia patentowa, która, zabezpieczając prawa autorskie, 
nie będzie monopolizować wiedzy innowacyjnej i możliwości korzystania z niej zwłaszcza 
przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Strategia ta winna zweryfikować dotychczasowe 
kryteria patentowalności, ustalone przez Europejską Konwencję Patentową z 1973 r. tak, by 
były one bardziej precyzyjne, a może i rozszerzone i nie dawały pretekstu do różnych 
interpretacji prawnych. Dzieje sie tak obecnie przez wprowadzenie i posługiwanie się 
pojęciami nie zdefiniowanymi w Konwencji, jak np. "wkład techniczny". Sam proces 
patentowania winien być uproszczony i realizowany szybciej niż dotychczas, być może 
mógłby to być proces dwuetapowy, w którym kosztowne badania patentowe miałyby miejsce 
wówczas, gdy przedstawiany wynalazek znalazłby adresata, bądź jego oryginalność zostałaby 
zakwestionowana.  Pierwsza faza udzielania patentów ograniczałaby się jedynie do rejestracji 
rozwiązania, gwarantującej autorom pierwszeństwo oraz do wyłożenia jego opisu do 
publicznego wglądu zainteresowanym jego praktycznym wdrożeniem.

5. Prognozowanie innowacji

Spośród różnych metod tworzenia prognoz w zakresie innowacji i postępu technicznego 
wyróżnić można metodę ekstrapolacji, metody wykorzystujące teorię prawdopodobieństwa i 
statystykę matematyczną, metodę delficką i inne. Do najbardziej innowacyjnych należy styk 
pomiędzy tradycyjnymi dziedzinami wiedzy . Z jednej strony więc potrzebne jest tu podejście 
interdyscyplinarne, a jednocześnie analityczno-systemowe. Najbardziej potencjalnie 
proinnowacyjnymi są obszary wiedzy na styku: ITC-Medycyna (Technologie Informacyjno-
Komunikacyjne), ITC-Energetyka, ITC-Biznes, ITC-Logistyka, albo Ekologia-Energetyka, 
Ekologia-Chemikalia (REACH), Ekologia-Gospodarka Przestrzenna, Nowe Materiały-
Energetyka, Nowe Materiały-Medycyna, itp., itd.

6. Podsumowanie

Innowacyjność, jak widać, zależy z jednej strony od mechanizmów czysto rynkowych, jak i z 
drugiej strony od regulacji centralnych, m.in. od finansowania lub też współfinansowania 
projektów ze środków budżetowych.

Z rachunku prawdopodobieństwa wiemy, ze sukces UE w dziedzinie innowacyjności, 
mierzony ilością podmiotów gospodarczych, które wprowadziłyby innowacje, np. w okresie 
ostatnich trzech lat, do ogólnej ilości podmiotów analizowanej populacji w procentach, 
prawdopodobnie będzie zależał od wdrożenia wszystkich możliwych stymulatorów tego 
zjawiska.
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