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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind comunicarea intitulată „Punerea în practică a cunoştinţelor: o strategie de 
inovare extinsă pentru UE” (2006/2274(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Punerea în practică a cunoştinţelor: o 
strategie de inovare extinsă pentru UE” (COM(2006)0502),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Investirea în cercetare: un plan de
acţiune pentru Europa” (COM(2003)0226),

– având în vedere comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a programului 
comunitar Lisabona, intitulată „Mai multă cercetare şi inovare – Investiţii în creştere şi
ocuparea forţei de muncă: o abordare comună” (COM(2005)0488) şi documentele de 
lucru aferente ale Comisiei  (SEC(2005)1253 şi SEC(2005)1289),

– având în vedere raportul din ianuarie 2006 al grupului independent de experţi privind 
cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, constituit în urma reuniunii de la Hampton Court, 
intitulat „Crearea unei Europe inovatoare” („raportul Aho”), 

– având în vedere concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Lisabona, din 23 şi 24 
martie 2000, care prevăd transformarea Uniunii Europene în cea mai competitivă şi mai 
dinamică economie a cunoaşterii din lume, şi concluziile preşedinţiei Consiliului 
European de la Bruxelles din 22 şi 23 martie 2005, şi din 23 şi 24 martie 2006, 

– având în vedere concluziile celei de-a 2769-a reuniune a Consiliului Competitivitate din 4 
decembrie 20061,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Cooperarea pentru creştere şi ocuparea 
forţei de muncă – Un nou început pentru strategia de la Lisabona” (COM(2005)0024),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Acţiuni comune pentru creştere şi 
ocuparea forţei de muncă: programul comunitar de la Lisabona” (COM(2005)0330),

– având în vedere programele de reformă naţională (PNR) prezentate de către statele 
membre, rapoartele din toamna 2006 ale statelor membre privind punerea în aplicare a 
programelor proprii de reformă naţională2, şi evaluarea punerii în aplicare a acestor 
programe de reformă naţională de către Comisie, în raportul său anual (COM(2006)0816),

– având în vedere recomandarea 2005/601/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind 
orientările generale ale politicilor economice ale statelor membre şi ale Comunităţii
(2005-2008)3 şi decizia 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005 privind liniile 

  
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 JO L 205, 6.8.2005, p. 28.
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directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre1, care, 
împreună, constituie „liniile directoare pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă”,

– având în vedere Decizia nr.1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
18 decembrie 2006 privind al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013)2,

– având în vedere decizia nr.1639/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
octombrie 2006 de stabilire a unui program-cadru pentru inovare şi competitivitate (2007-
2013)3,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Institutului european de tehnologie (COM(2006)0604),

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind brevetul comunitar 
(COM(2000)0412) şi textul revizuit de preşedinţie4,

– având în vedere cadrul comunitar al ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare şi 
inovare5 şi comunicarea Comisiei intitulată „Către o utilizare mai eficientă a stimulentelor 
fiscale în favoarea cercetării şi dezvoltării” (COM(2006)728),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Raportul 2006 
privind competitivitatea europeană” (SEC(2006)1467) şi comunicarea Comisiei intitulată 
„Reforme economice şi competitivitate: principalele mesaje ale raportului 2006 privind 
competitivitatea europeană” (COM(2006)0697),

– având în vedere „Tabloul de bord european privind inovarea 2005 – Analiză comparativă
a performanţelor în materie de inovare”, care arată explicit faptul că Statele Unite şi 
Japonia ocupă un loc de frunte în domeniu6,

– având în vedere „Perspectivele OCDE asupra ştiinţei, tehnologiei şi industriei, ed. 2006”7,

– având în vedere rezoluţia sa din 30 noiembrie 2006, intitulată „E timpul să accelerăm -
Crearea unei Europe a spiritului antreprenorial şi a creşterii”8,

– având în vedere rezoluţia sa din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a programului 
comunitar de la Lisabona: mai multă cercetare şi inovare - Investiţii în creştere şi ocuparea 
forţei de muncă: o abordare comună9,

  
1 JO L 205, 6.8.2005, p. 21.
2 JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
3 JO L 2006, 9.11.2006, p. 15.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
7 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
8 Texte adoptate, P6_TA(2006)0528.
9 Texte adoptate, P6_TA(2006)0301.
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– având în vedere rezoluţia sa din 15 martie 2006 privind contribuţia Consiliului de 
primăvară 2006 privind strategia de la Lisabona1,

– având în vedere raportul grupului de experţi din iulie 2004, intitulat „Improving 
institutions for the transfer of technology from science to enterprise” (perfecţionarea
instituţiilor în vederea transferului de tehnologie de la ştiinţă la practică),

– având în vedere documentul de lucru al Comitetului Economic şi Social European din
8 noiembrie 2006 intitulat „Investiţia în cunoaştere şi inovare” (Strategia de la Lisabona), 
raport de informare INT/325, 

– având în vedere iniţiativa i2010 şi, în special, comunicarea Comisiei intitulată „Plan de 
acţiune i2010 pentru e-guvernare – Accelerarea introducerii administraţiei on-line în 
Europa în interesul tuturor” (COM(2006)0173),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei privind „inovarea în servicii” din luna 
noiembrie 2006,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului european,
intitulat „Contribuţia viitoarei politici regionale la consolidarea capacităţilor de inovare 
ale Uniunii Europene” (A6-0000/2007),

– având în vedere articolul 45 al Regulamentului său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, şi avizele 
Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională şi Comisiei pentru afaceri juridice 
(A6-0000/2007),

A. având în vedere evoluţia Strategiei de la Lisabona şi, prin urmare, importanţa unei 
strategii de inovare şi mai extinse în faţa concurenţei mondiale;

B. întrucât vastele cunoştinţe ştiinţifice specializate, colectate în centrele de cercetare ale UE 
şi în oficiile pentru brevete nu sunt suficient exploatate;

C. întrucât obiectivul principal al inovării rezidă în consolidarea competitivităţii UE şi într-o 
mai bună calitate a vieţii cetăţenilor săi;

D. având în vedere rolul inovaţiei în elaborarea modelelor sociale ale statelor membre ale 
UE;

E. întrucât serviciile constituie un potenţial de inovare subexploatat al UE;

F. întrucât fluxul rapid de informaţii şi accesul generalizat la serviciile de internet în cadrul 
UE reprezintă o condiţie esenţială pentru punerea în practică a unor soluţii inovatoare ;

G. având în vedere importanţa sprijinului instituţional în procesul de gestionare a 
cunoştinţelor în materie de inovare şi drepturi de autor;

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2006)0092.
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H. întrucât actualul sistem de brevete unificat nu permite să se ia în considerare exigenţele 
din anumite sectoare, iar creşterea accentuată a numărului de brevete acordate intensifică 
riscul de litigiu şi împiedică inovarea;

I. întrucât finanţarea politicii de inovare şi importanţa crescută acordată achiziţiilor publice 
şi parteneriatelor public-privat;

J. întrucât învăţământul interdisciplinar ce cuprinde domenii care interferează cu domenii de 
cunoaştere tradiţională constituie o condiţie a inovării;

K. întrucât educaţia permanentă poate contribui la dezvoltarea cunoştinţelor în materie de 
inovare, iar promovarea societăţii informaţionale contribuie la lupta împotriva
marginalizării pe piaţa muncii;

L. întrucât stabilirea de standarde şi norme europene în materie de calitate în ceea ce priveşte 
prima fază de dezvoltare a unor produse şi servicii de nouă generaţie reprezintă o sursă de 
inovare;

M. întrucât cel de-al şaptelea program-cadru trebuie să favorizeze crearea unui spaţiu 
european al cercetării consolidat şi extins, axat pe misiuni concrete şi precise,

1. este în favoarea propunerii Comisiei de a lansa o nouă iniţiativă de încurajare a pieţelor-
pilot în scopul facilitării introducerii pe piaţă a unor noi produse şi servicii inovatoare în 
domeniile în care Uniunea Europeană poate deveni lider la nivel mondial;   

2. observă că întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol special în punerea în aplicare a unor 
soluţii inovatoare;

3. subliniază necesitatea introducerii în programul de învăţământ al statelor membre a unor 
activităţi prin care să se pună mai mult în evidenţă importanţa şi rolul autorilor soluţiilor
inovatoare, mai ales ai soluţiilor ecologice;

4. propune instituirea infrastructurii tehnologice şi ştiinţifice necesare creării de soluţii 
inovatoare în instituţiile de învăţământ existente în vederea garantării perspectivelor de 
dezvoltare în centrele de cercetare de dimensiuni reduse;  

5. invită statele membre să pună în aplicare o reglementare fiscală care să încurajeze 
întreprinderile să investească mai mult în cercetare, dezvoltare şi inovaţie;

6. ia act de existenţa  platformelor tehnologice europene şi de decizia Consiliului referitoare 
la iniţiativele tehnologice europene comune în domeniile-cheie pentru inovarea 
europeană, care vor lua forma unor parteneriate public-privat;

7. invită statele membre să stabilească domeniile pe care le consideră cele mai inovatoare, 
ţinând cont de priorităţile acestora;

8. ia act de Programul pentru inovare şi competitivitate care prevede instrumente financiare 
adecvate, precum şi de comunicarea Comisiei intitulată „Finanţarea creşterii IMM-urilor”,
în care sunt formulate măsuri concrete destinate creşterii investiţiilor în capitalul de risc;
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9. invită statele membre şi comunităţile locale să adopte soluţii inovatoare conforme cu 
normele de protecţie a mediului în cadrul programului pentru inovare şi competitivitate, şi 
atrage, în egală măsură, atenţia asupra posibilităţii utilizării ajutorului financiar pentru 
IMM-uri în cadrul programului JEREMIE; 

10. observă că centrele urbane pot juca un rol important în elaborarea strategiei de inovare 
pentru o întreagă regiune şi că acestea pot, dacă este cazul, să ia iniţiativa unor proiecte
promiţătoare, de exemplu exploatarea potenţialului de termo-modernizare şi cogenerare, 
sau chiar să ia alte iniţiative la nivelul parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;

11. constată că zonele rurale pot favoriza dezvoltarea întreprinderilor de nouă generaţie, care 
dispun de o bază de cercetare ştiinţifică în domeniul biotehnologiei;  

12. ia act de iniţiativa "Europa INNOVA", care adoptă o abordare mai dinamică a creării şi 
sprijinului întreprinderilor inovatoare în sectorul serviciilor;

13. invită Comisia să creeze condiţiile necesare continuării dezvoltării „EuroInfoCentrelor”
pentru ca acestea să încurajeze, în fiecare regiune a UE, dezvoltarea soluţiilor inovatoare 
prin intermediul celor mai bune fluxuri de informaţii;

14. consideră că achiziţiile publice joacă un rol strategic în promovarea de produse şi servicii 
inovatoare; 

15. invită Comisia să organizeze, în cooperare cu statele membre, un grup de experţi în 
domeniul brevetelor în vederea elaborării unei noi reglementări comunitare în materie de 
brevete; 

16. invită Comisia să elaboreze, în cooperare cu statele membre, măsuri alternative şi 
complementare sistemului de brevete, care să asigure protecţia juridică a autorilor acestora 
faţă de riscul juridico-penal;  

17. invită Comisia şi statele membre să acţioneze în aşa fel încât normele comune care 
reglementează brevetabilitatea să fie adaptate condiţiilor fiecărui sector în parte;

18. invită Comisia şi statele membre să propună, în cadrul noului brevet european, o
procedură pentru eliminarea brevetelor de interes minor, precum şi a brevetelor „inactive”, 
depuse artificial numai în scopul de a crea piedici;

19. invită Comisia să adopte, în cooperare cu institutele europene de standardizare, măsuri 
eficiente în vederea consolidării cadrelor instituţionale de adoptare a normelor europene; 

20. invită statele membre să încurajeze căutarea consensului în materie de norme europene, 
având în vedere că o decizie rapidă în acest domeniu este crucială pentru competitivitatea 
Uniunii Europene;

21. invită Comisia şi statele membre să opteze pentru norme „deschise”, în care proprietatea 
intelectuală este accesibilă pe baza gratuităţii licenţelor;

22. invită statele membre să încurajeze, pe teritoriul lor, crearea unor „regiuni ale cunoaşterii” 
şi a unor „agregate” care să asigure o cooperare cu experţii din ţări terţe;
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23. ia act de iniţiativa Comitetului regiunilor de punere în reţea a regiunilor în sânul unei 
platforme interactive de comunităţi teritoriale, având drept obiectiv compararea şi 
schimbul de experienţe dobândite în cadrul realizării strategiei Lisabona;

24. invită statele membre să stabilească criterii de carieră ştiinţifică pentru a se ţine cont de 
competenţele candidaţilor în materie de brevete şi inovare;

25. îndeamnă Comisia şi statele membre să instaureze şi să promoveze premii naţionale şi 
europene pentru inovare;

26. încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezentul raport Consiliului şi Comisiei, 
precum şi parlamentelor şi guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE  DE MOTIVE

1. Introduction

Grâce aux recherches menées en Europe dans les universités, les centres d’études et les 
établissements publics, les centres de recherche des académies des sciences nationales et les 
centres de recherche-développement de l’Union européenne, un ensemble important de 
connaissances spécialisées s’est constitué dans divers domaines scientifiques. Les offices 
nationaux des brevets et, depuis peu, l’Office européen des brevets (OEB), sont également des 
sources de connaissances considérables. Or ces connaissances ne sont pas directement 
appliquées à l’activité économique concrète afin d’y être effectivement exploitées. Malgré 
l’existence en Europe de centres de création de connaissances performants - le centres 
d’excellence -, le secteur économique est peu enclin à s’engager dans des activités novatrices 
fondées sur cette expertise.
Le présent document vise à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne et à jeter les bases d'une 
politique européenne d'innovation, en définissant ses objectifs de façon rigoureuse et en 
adoptant les instruments de sa réalisation, facilitant ainsi:
- l’adoption d’axes de recherche en fonction des besoins socioéconomiques actuels et futurs 
de l’UE;
- le transfert aux entités économiques des connaissances de pointe développées par les centres 
de recherche scientifique ;
- l’application de solutions novatrices aux secteurs économique et social.

2. Définir l’innovation

Par innovation, il faut entendre les solutions novatrices appliquées à un problème survenu lors 
de la fabrication de produits ou de la prestation de services, et leur utilisation en tant que 
produits. L’innovation vise à rationaliser la production de biens et de services et l’exploitation 
des produits commerciaux, de manière à réaliser des économies d'énergie, de matières 
premières et de temps de travail, à protéger l'environnement ainsi qu’à améliorer la qualité des 
services. Elle est organisée par les êtres humains pour les êtres humains. Il arrive souvent 
qu’un problème n’ait pas encore trouvé de solution concrète ou qu'une solution existe déjà, 
mais que ce soit le changement, la mise à jour ou la modification de celle-ci qui constitue un 
nouveau défi. L’innovation concerne donc des produits, des processus ou des services.
Tant l’intérêt des destinataires (facteur commercial) que le renforcement de la compétitivité 
(facteur économique), l'élimination d'effets nocifs sur l'environnement (facteur écologique) ou  
l’amélioration du cadre de vie et des conditions de travail (facteur social) peuvent constituer 
la finalité des actions novatrices.
Malheureusement, certains produits ne font l’objet d’innovation qu’en apparence et subissent, 
dans la majorité des cas, une simple modification de l'emballage accompagnée d’une action 
publicitaire mensongère. Les fraudes à l’innovation, qui nuisent à la société, doivent 
absolument disparaître.

3. Stimuler l’innovation

Le processus d’innovation consiste soit à mettre en place des solutions nouvelles et 
innovantes, soit à développer des solutions existantes en les adaptant à de nouveaux secteurs 
d’activité humaine. Pour ce faire, il est indispensable de bien comprendre les facteurs qui 
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stimulent l’action novatrice. Il convient de noter que l’innovation permet de disposer de 
produits et de techniques de fabrication généralement meilleur marché, plus fonctionnels et 
écologiques et de services mieux organisés, de meilleure qualité et moins onéreux. Ces 
actions n’ont pas toutes la même importance, mais elles visent toutes à mettre en place les 
conditions permettant d’augmentent les chances de réussite du processus d’innovation.
Les principaux éléments moteurs des processus d’innovation sont:

a. le bon fonctionnement du marché des produits et des services;
b. un degré élevé de formation à tous les niveaux;
c. une recherche scientifique, fondamentale et appliquée, forte;
d. l’action réglementaire des États membres;

auxquels il convient d’ajouter, dans le cas de l’UE:
e. l’effet de synergie lié à l’élargissement de l’UE;
f. la nouvelle stratégie en matière de brevets et de licences;
g. la mise en place de l'Espace européen de la recherche, prévue par le septième 
programme-cadre;
h. la création de l’Institut européen de technologie;
i. la législation communautaire qui impose des dispositions contraignantes en matière 
d’environnement
(notamment, le règlement REACH, la directive sur les déchets ou les dispositions en 
matière d’énergie).

4. L’innovation en détail

A. Marché unique

Le processus de développement du marché unique européen est en cours. Son bon 
fonctionnement, dans le respect des quatre libertés fondamentales de la CE, est la première 
garantie de succès des actions d'innovation mises en place.

Situation actuelle:
- la libre circulation des marchandises est assurée;
- la libre circulation des capitaux (marché de services financiers) est assurée;
- la mise en place du marché des services commerciaux est en cours, toutefois sa libéralisation 
complète nécessite la suppression des obstacles administratifs (directive sur les services);
- les entraves à la libre circulation des travailleurs sont progressivement supprimées.

B. Éducation

L’unification des différents systèmes d’enseignement des États membres est en cours de 
réalisation dans le cadre du processus de Bologne (notamment, par la mise en place d’un 
système de formation unique, à trois niveaux, dans l’enseignement supérieur). La progression, 
dans l’UE, du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur pour 1 000 habitants est une 
des plus fortes au monde. Malheureusement, la spécialisation des diplômés ne correspond pas 
aux orientations techniques dont le besoin se fait le plus sentir actuellement. Les diplômes 
sanctionnent le plus souvent des études entreprises dans le domaine des sciences humaines ou 
de la gestion, alors que les besoins portent sur de nouvelles orientations de formation à 
caractère interdisciplinaire qui préparent les étudiants à être en mesure de s’adapter à 
l’évolution rapide des exigences du marché de l’emploi. Il convient également de favoriser 
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l’éducation à l’innovation et la formation tout au long de la vie, dispensée indépendamment 
de l'âge.

C. Recherche

Les dépenses consacrées aux activités de recherche-développement inscrites dans les 
programmes-cadres, complétés par l’Initiative pour la croissance, programme mis en œuvre 
en coopération avec la Banque européenne d'investissements (BEI), constituent un outil 
fondamental de développement de l’innovation. On estime que d’ici à 2010, le total des 
dépenses consacrées à la recherche dans l’UE atteindra 2,6 % du PIB, dont deux tiers 
proviendront du secteur privé. La mobilité accrue des chercheurs à l'intérieur de la 
Communauté et l’instauration en leur faveur de règles unifiées, en matière d’emploi, de
rémunération et d'assurances sociales devraient contribuer à améliorer la circulation des idées. 
Il est important d’attirer des experts de pays tiers.
Les critères d’évaluation des capacités des jeunes chercheurs, déterminants pour leur future 
carrière scientifique, surtout dans le domaine des sciences appliquées, doivent tenir compte 
non seulement du nombre d'ouvrages et d'articles publiés, mais également de l’activité dans le 
domaine des brevets et des applications. Certains défis technologiques de grande ampleur, qui 
revêtent une importance stratégique et dont la solution requiert un programme complet de 
recherche, doivent être confiés à plusieurs équipes de recherche concurrentes (notamment, 
pour la conception d’un nouveau véhicule routier non conventionnel ou d’un moyen de 
transport alternatif, la recherche de solutions novatrices ayant une incidence sur le mode de 
travail et le mode de vie de la population vieillissante de l’Europe). Les activités de loisirs 
sont également concernées.

D. Action réglementaire

L’Union européenne, les États membres et les régions doivent stimuler l’innovation en 
privilégiant les instruments suivants:
- recours à des incitations fiscales (le droit fiscal relève de la compétence des États), par 
exemple en appliquant une partie des amortissements des entreprises à la création d’un fonds 
d’innovation;
- marchés publics pour la définition et la réalisation de grands projets, tels que les 
investissements dans le domaine de l’environnement, de la défense, etc.;
- création de parcs scientifiques et technologiques financés par l’Union (fonds de cohésion);
- recours au partenariat public-privé;
- garantie de crédit à l’appui de plans d’entreprise novateurs permettant la création 
d’installations pilotes ("entreprises spin-off");
- législation communautaire spécifique, tel que le règlement REACH, dont l’adoption, grâce 
au principe de remplacement, peut donner lieu à une action novatrice de grande ampleur.

E. Utilisation des synergies

Le phénomène complémentaire de synergie résulte, dans le cas présent, de l’effet d’échelle, 
c’est-à-dire de l’extension du marché à la vente des produits et services, qui peuvent - dans le 
cas des marchandises - être fabriqués en plus grand nombre et, partant, à moindre coût. 
L'impact des synergies sera d’autant plus bénéfique à l’innovation que des normes et des 
règles communautaires uniques auront été établies en matière de qualité. Un des moyens de 
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tirer parti de l’élargissement pourrait être de mieux exploiter le potentiel constitué par les 
nombreux experts du domaine de la recherche, de la conception et d’autres secteurs 
spécialisés, qui ont perdu leur emploi à la suite de fermetures (ou de réductions d'effectifs) des 
centres de recherche et des bureaux d’étude des nouveaux États membres d’Europe centrale et 
orientale. Le rachat des entreprises par des producteurs occidentaux lors de la privatisation 
s'est souvent soldé par la suppression de leur département de recherche-développement étant 
donné qu’en général, le nouveau partenaire disposait déjà d’un tel département.

F. Brevets

Il convient d’établir une nouvelle stratégie européenne des brevets qui tout en protégeant le 
droit d’auteur, n’aura pas le monopole des solutions novatrices et de leur utilisation, 
notamment par les petites et moyennes entreprises. Cette stratégie suppose le réexamen des 
critères actuels de brevetabilité établis par la Convention sur le brevet européen de 1973 afin 
de les préciser et, le cas échéant, de les compléter pour ne pas qu’ils soient le prétexte à 
diverses interprétations juridiques. Telle est la pratique actuelle par le biais de l’introduction 
et de l’utilisation de concepts non définis dans la Convention, tels que la "contribution 
technique". Le processus même d’octroi du brevet doit être simplifié et accéléré, et pourrait 
comprendre deux étapes au cours desquelles les travaux coûteux de développement liés à 
l’obtention du brevet seraient engagés à partir du moment où la solution novatrice proposée 
trouverait preneur ou lorsque son originalité serait mise en doute.  La première étape de la 
délivrance du brevet se limiterait au seul enregistrement de l’idée, qui garantirait la primauté à 
son inventeur, et à la communication du résumé au public intéressé par son application 
pratique.

5. Anticiper l'innovation

Parmi les diverses méthodes d’élaboration des prévisions en matière d’innovation et de 
progrès techniques, on distingue la méthode d’extrapolation, le recours à la théorie des 
probabilités et à la statistique mathématique, la méthode Delphi, etc. L’interconnexion entre 
les domaines traditionnels de la connaissance s'inscrit parmi les idées les plus novatrices. Il 
convient donc d’adopter une approche interdisciplinaire parallèlement à une analyse 
systémique. L’interconnexion des domaines d’expertise suivants offre le meilleur potentiel en 
matière d’innovation: TIC-médecine (TIC, technologies de l'information et de la 
communication) , TIC-énergie, TIC-entreprise, TIC-logistique, ou écologie-énergétique, 
écologie-substances chimiques REACH, écologie-aménagement du territoire, matériaux 
innovants-énergie, matériaux innovants-médecine, etc.

6. Conclusion

On voit que l'innovation dépend, d'une part, de mécanismes purement commerciaux, et d'autre 
part, d’une réglementation centralisée, notamment du financement ou du cofinancement de 
projets grâce à des moyens budgétaires.

La théorie des probabilités nous permet d’affirmer que la réussite de l’UE en matière 
d’innovation, mesurée en pourcentage du nombre d’entreprises disposées à travailler selon 
des principes novateurs, par exemple au cours des trois dernières années par rapport au 
nombre total d’entreprises de la population analysée, sera probablement fonction de 
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l'application de toutes les mesures de soutien existant dans ce domaine.
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