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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMETNU

o uvedení poznatkov do praxe: všeobecná inovačná stratégia pre EÚ 
(2006/2274(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Uvedenie poznatkov do praxe: všeobecná inovačná 
stratégia pre EÚ (KOM(2006)0502),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Investovanie do výskumu: akčný plán pre Európu 
(KOM(2003)0226),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o presadzovaní lisabonského programu Spoločenstva s 
názvom Viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti – spoločný 
postup (KOM(2005)0488) a príslušné pracovné dokumenty Komisie (SEK(2005)1253 a 
SEK(2005)1289),

– so zreteľom na správu skupiny nezávislých odborníkov pre oblasť výskumu, vývoja 
a inovácií, ktorá bola vymenovaná po summite v Hampton Court, s názvom Vytváranie 
inovatívnej Európy, z januára 2006 (tzv. Ahova správa), 

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z Lisabonu z 23. a 24. marca 2000, 
ktoré stanovili pretvorenie Únie na najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie 
vedomostné hospodárstvo na svete, a závery predsedníctva Európskej rady z Bruselu z 22. 
a 23. marca 2005 a 23. a 24. marca 2006, 

– so zreteľom na závery z 2 769. zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť zo 4. 
decembra 20061,

– so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a 
zamestnanosti – Nový začiatok lisabonskej stratégie (KOM(2005)0024),

– so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Spoločné akcie pre rast a 
zamestnanosť: Lisabonský program Spoločenstva (KOM(2005)0330),

– so zreteľom na národné reformné programy predložené členskými štátmi, správy 
členských štátov z jesene roku 2006 o ich národných reformných programoch2

a posúdenie týchto národných reformných programov Komisiou vo výročnej správe o 
príslušnej situácii (KOM(2006)0816),

– so zreteľom na odporúčanie Rady 2005/601/ES z 12. júla 2005 o všeobecných 
usmerneniach pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva (2005-2008)3

  
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 Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 28.
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a rozhodnutie Rady 2005/600/ES z 12. júla 2005 o usmerneniach politík zamestnanosti 
členských štátov1, ktoré spolu tvoria usmernenia pre rast a zamestnanosť,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. 
decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti 
výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)2,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 
2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 
– 2013)3,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakladá 
Európsky technologický inštitút (KOM(2006)0604),

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o patente Spoločenstva (KOM(2000)0412 a text 
revidovaný predsedníctvom4,

– so zreteľom na Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie5, 
a oznámenie Komisie Cesta k účinnejšiemu využívaniu daňových stimulov v prospech 
výskumu a vývoja (KOM(2006)728),

– so zreteľom na pracovný dokument Správa o európskej konkurencieschopnosti z roku 
2006 (SEK(2006)1467) a oznámenie Komisie Hospodárske reformy 
a konkurencieschopnosť: kľúčové závery zo Správy o európskej konkurencieschopnosti 
z roku 2006“ (KOM(2006)0697),

– so zreteľom na Európsky prehľad inovácie za rok 2005 – Porovnávacia analýza 
vykonávania inovácie, ktorý jednoznačne dokazuje, že vedúce postavenie obsadili 
Spojené štáty americké a Japonsko6,

– so zreteľom na dokument Veda, technika a priemysel OECD: Výhľad na rok 20067,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o dokumente Čas zaradiť vyššiu 
rýchlosť: vytváranie Európy podnikania a rastu8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2006 o presadzovaní lisabonského programu 
Spoločenstva: viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti: spoločný 

  
1 Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21.
2 Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s.1.
3 Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 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 Prijaté texty, P6_TA(2006)0528.



PR\651544SK.doc 5/12 PE 384.517v01-00

Externý preklad

SK

postup1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o príspevku na zasadanie Európskej rady 
na jar 2006 v súvislosti s lisabonskou stratégiou2,

– so zreteľom na správu skupiny odborníkov z júla 2004 Improving institutions for the 
transfer of technology from science to enterprise (zlepšovanie inštitúcií pre prevod 
technológií z teórie do praxe),

– so zreteľom na pracovný dokument Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. 
novembra 2006 Investovanie do vedomostí a inovácie (lisabonská stratégia), informačná 
správa INT/325, 

– so zreteľom na iniciatívu i2010, predovšetkým na oznámenie Komisie s názvom Akčný 
plán elektronickej verejnej správy i2010 – Urýchlenie elektronickej verejnej správy 
v Európe v prospech všetkých (KOM(2006)0173),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie o inovácii v službách z novembra 2006,

– so zreteľom na správu Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Príspevok 
budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite Európskej únie (A6-0000/2007),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre 
právne veci (A6-0000/2007),

A. keďže treba vziať do úvahy napredovanie Lisabonskej stratégie a teda význam posilnenia 
inovačnej stratégie vzhľadom na svetovú konkurenciu,

B. keďže rozsiahle odborné poznatky zhromaždené vo výskumných centrách EÚ 
a patentových úradoch nie sú dostatočne využívané,

C. keďže popredný cieľ inovácie spočíva v posilnení konkurencieschopnosti EÚ a v čo 
najlepšej životnej úrovni jej občanov,

D. keďže treba vziať do úvahy úlohu inovácie pri vytváraní sociálnych modelov členských 
štátov EÚ,

E. keďže služby predstavujú nedostatočne využívaný inovačný potenciál EÚ,

F. keďže jedna z nevyhnutných podmienok zavedenia inovačných riešení spočíva v rýchlosti 
prúdenia informácií a rozšírenom prístupe k internetových službám v EÚ,

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0301.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0092.
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G. keďže treba vziať do úvahy dôležitosť inštitucionálnej podpory v procese riadenia 
poznatkov v oblasti inovácií a autorských práv,

H. keďže aktuálne zjednotený systém patentov nedovoľuje prihliadať na požiadavky určitých 
sektorov a silný nárast množstva udelených patentov zvyšuje riziko právnych sporov 
a inovačných prekážok,

I. keďže treba vziať do úvahy vzrastajúce financovanie inovačnej politiky a zvýšený 
význam, ktorý prisudzuje verejným obstarávaniam a verejno-súkromným partnerstvám,

J. keďže medzirezortná výučba pokrývajúca oblasti, ktoré sa dotýkajú tradičných poznatkov 
tvorí jednu z podmienok inovácie,

K. keďže celoživotné vzdelávanie môže prispievať k rozvoju poznatkov o inovácii a podpora 
informačnej spoločnosti umožňuje bojovať proti marginalizácii na pracovnom trhu,

L. keďže zavedenie európskych noriem a predpisov o kvalite, pokiaľ ide o prvú fázu rozvoja 
novej generácie produktov a služieb, je zdrojom inovácie,

M. keďže siedmy rámcový program musí podporovať zavedenie európskeho priestoru 
posilneného a rozšíreného výskumu, zameraného na konkrétne a cielené úlohy,

1. sa prikláňa k návrhu Komisie zameranému na zavedenie novej iniciatívy v prospech 
významných trhov s cieľom zjednodušiť uvádzanie nových produktov a inovačných 
služieb na trh v oblastiach, v ktorých môže EÚ získať vedúce postavenie vo svetovom 
rebríčku;   

2. upozorňuje, že malé a stredné podniky majú v inovačných riešeniach osobitnú úlohu;

3. zdôrazňuje potrebu zaviesť v rámci vzdelávacieho programu členských štátov aktivity 
zamerané na zhodnotenie významu a úlohy autorov inovačných riešení, najmä 
ekologických;

4. navrhuje zriadiť nevyhnutnú technologickú a vedeckú infraštruktúru na vytváranie 
inovačných riešení v jestvujúcich vzdelávacích zariadeniach, aby sa zabezpečila 
perspektíva rozvoja vo výskumných strediskách menšieho rozmeru;  

5. vyzýva členské štáty, aby zavádzali daňové predpisy, ktoré povzbudia podniky k väčším 
investíciám do výskumu, vývoja a inovácií;

6. berie na vedomie existenciu európskych technologických platforiem a rozhodnutia Rady 
týkajúceho sa spoločných európskych technologických iniciatív v kľúčových oblastiach 
európskej inovácie, ktoré budú mať formu verejno-súkromných partnerstiev;

7. vyzýva členské štáty, aby určili oblasti, ktoré vzhľadom na svoje priority považujú za 
najviac naklonené inovácii;

8. berie na vedomie program pre konkurencieschopnosť a inovácie ustanovujúci náležité 
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finančné nástroje, ako aj oznámenie Komisie nazvané Financovanie rastu MSP, v ktorom 
sú uvedené konkrétne opatrenia na zvýšenie investovania rizikového kapitálu;

9. vyzýva členské štáty a miestne spoločenstvá, aby prijali inovačné riešenia rešpektujúce 
životné prostredie v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a zdôrazňuje 
možnosť využitia finančnej pomoci pre malé a stredné podniky v rámci programu 
JEREMIE; 

10. upozorňuje, že mestské centrá môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vypracovávaní inovačnej 
stratégie pre celý región a v prípade potreby sa môžu chopiť iniciatívy pri niektorých 
sľubných projektoch, napríklad využívaní potenciálu termo-modernizácie a kogenerácie, 
ba dokonca vyjsť s ďalšími iniciatívami na úrovni vedeckých a technologických parkov;

11. konštatuje, že vidiecke oblasti môžu podporovať rozvoj podnikov novej generácie, ktoré 
majú k dispozícii základ pre vedecký výskum v odbore biotechnológie;  

12. berie na vedomie iniciatívu Europe INNOVA, ktorá zaujíma dynamickejší prístup 
k vytváraniu a podpore inovačných podnikov v odvetví služieb;

13. vyzýva Komisiu, aby vytvorila potrebné podmienky na pokračovanie rozvoja európskych 
informačných centier, aby v každom regióne EÚ podporovali rozvoj inovačných riešení 
prostredníctvom lepšieho informačného toku;

14. domnieva sa, že verejné obstarávania zohrávajú strategickú úlohu pri propagovaní 
inovačných výrobkov a služieb; 

15. vyzýva Komisiu, aby, v spolupráci s členskými štátmi, zriadila skupinu odborníkov na 
patenty, ktorá by vypracovala nové predpisy Spoločenstva týkajúce sa patentov; 

16. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi vypracovala alternatívne 
a doplňujúce opatrenia pre systém patentov zaručujúce právnu ochranu autorov vzhľadom 
na trestnoprávne riziko;  

17. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby našli spôsob, akým budú spoločné predpisy 
upravujúce patentovanie prispôsobené podmienkam každého odvetvia zvlášť;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci nového európskeho patentu navrhli postup 
na odstránenie patentov malého významu, ako aj „spiacich“ patentov, predložených iba 
z dôvodu zákazu;

19. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s európskymi normalizačnými ústavmi prijala účinné 
opatrenia na posilnenie inštitucionálneho rámca prijímania európskych noriem; 

20. vyzýva členské štáty, aby podporili hľadanie zhody v oblasti európskych noriem, keďže 
rýchle rozhodnutie v tejto veci je nevyhnutné pre konkurencieschopnosť EÚ;

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa rozhodli pre otvorené normy, v rámci ktorých je
duševné vlastníctvo dostupné na základe bezplatného udeľovania licencií;
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22. podporuje členské štáty v podporovaní vytvárania tzv. regiónov vzdelanosti a „grappes“ 
(strapcov), zaručujúc spoluprácu s odborníkmi z tretích krajín;

23. berie na vedomie iniciatívu Výboru regiónov vybudovať v rámci interaktívnej platformy 
územných spoločenstiev sieť regiónov, ktorej cieľom bude porovnávanie a výmena 
skúseností získaných v rámci realizácie Lisabonskej stratégie;

24. vyzýva členské štáty, aby zaviedli kritériá vedeckej kariéry, aby sa zohľadňovali 
kompetencie kandidátov v oblasti patentov a inovácií;

25. urguje Komisiu a členské štáty, aby zaviedli a podporovali národné a európske ocenenia 
za inovácie;

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj 
parlamentom a vládam členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Európa vybudovala základné odborné poznatky v rôznych oblastiach vedy vďaka výskumu na 
univerzitách, vo výskumných centrách a štátnych ústavoch, štátnych akadémiách vied 
a inštitúciách Únie pre výskum a rozvoj. Dôležitými zdrojmi poznatkov sú štátne patentové 
úrady a odnedávna aj Európsky patentový úrad (EPO). Neexistuje však jednoduchý spôsob 
uplatnenia a účinného využitia nadobudnutých poznatkov v hospodárskej praxi. V Európe je 
paradoxom to, že máme vysoko rozvinuté a veľmi kvalitné strediská rozvoja poznatkov, ibaže 
hospodárske impulzy na využitie nových poznatkov ako základ rozvoja inovačných činností 
sú slabé.
Zámerom navrhovaného dokumentu je realizovať Lisabonskú stratégiu a položiť základy pre 
európsku inovačnú politiku stanovením jej jasných cieľov a schválením nástrojov na ich 
dosiahnutie, ktoré umožnia:
– vybaviť všetky oblasti výskumu tak, aby odpovedali na súčasné i budúce sociálno-
ekonomické potreby EÚ;
– odovzdávať najmodernejšie poznatky výskumných stredísk hospodárskym jednotkám;
– prakticky využiť inovačné riešenia v hospodárskej a sociálnej oblasti.

2. Vymedzenie pojmu inovácia

Pod pojmom inovácia sa rozumejú inovačné riešenia problémov, ktoré môžu vzniknúť vo 
výrobe alebo pri používaní tovaru prípadne pri poskytovaní služieb. Zámerom inovácie je 
racionalizovať výrobu tovaru, poskytovanie služieb a používanie trhových výrobkov takým 
spôsobom, aby sa šetrila energia, materiál a pracovný čas, chránilo životné prostredie 
a zlepšila kvalita služieb. Inováciu v konečnom dôsledku vždy využíva a podnecuje 
jednotlivec. Často sa stáva, že určitý problém zatiaľ nemá praktické riešenie, alebo ak existuje 
isté riešenie, objaví sa nový problém, ktorý si vyžiada opravu, modernizáciu alebo úpravu 
pôvodného riešenia. Preto sa inovácia týka výrobkov, výrobných postupov alebo služieb.
Inovačné činnosti môžu byť motivované záujmami používateľov (marketingový aspekt), 
rozvojom konkurencieschopnosti (hospodársky aspekt), odstránením škodlivých účinkov na 
životné prostredie (aspekt ochrany životného prostredia) alebo zvýšením životnej úrovne 
a pracovných podmienok (sociálny faktor).
Bohužiaľ, pri určitých výrobkoch sa stretávame aj s falošnými inováciami, ktoré súvisia 
najmä so zmenou obalu alebo zavádzajúcou reklamou. Takéto falošné inovácie, ktoré škodia 
spoločnosti, musíme úplne odstrániť.

3. Podpora inovácie

Inovácia je proces, ktorý prináša nové inovačné riešenia alebo vylepšuje jestvujúce riešenia 
tým, že ich prispôsobí novým oblastiam ľudskej činnosti. Môže byť úspešná len vtedy, ak 
vychádza z komplexných poznatkov o okolnostiach motivácie inovačných činností. Treba si 
zapamätať, že výsledkom inovácie je väčšinou lacnejší, účinnejší alebo ekologickejší tovar či 
výrobné postupy a lepšie organizované, kvalitnejšie a lacnejšie služby. Vplyv týchto činností 
môže byť rôzny, sú však predpokladom zaistenia väčšej pravdepodobnosti, že bude inovácia 
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úspešná.
Základné faktory podporujúce inováciu sú:

a) dobre fungujúci trh tovarov a služieb;
b) vysoký stupeň vzdelania na všetkých úrovniach;
c) moderný vedecký výskum, základný a aplikovaný;
d) regulácia činností členských štátov;

ku ktorým treba pridať v prípade EÚ:
e) pôsobenie synergií ako výsledok rozšírenia EÚ;
f) nová patentová a licenčná stratégia;
g) rozvoj európskej výskumnej oblasti, plánovaný siedmym rámcovým programom;
h) založenie Európskeho technologického inštitútu;
i) právne predpisy Spoločenstva ustanovujúce opatrenia nutné pre životné prostredie
(predovšetkým smernica REACH, nariadenie o odpadoch alebo ustanovenia týkajúce 
sa energetického priemyslu).

4. Jednotlivé opatrenia podporujúce inováciu

A. Jednotný trh

Práve prebieha proces vytvárania jednotného európskeho trhu. Najlepšou zárukou úspechu 
inovačných činností je správne fungujúci trh, v rámci ktorého sa uplatňujú štyri základné 
slobody ES.

V súčasnosti trh poskytuje:
– voľný pohyb tovaru;
– voľný pohyb kapitálu (trh finančných služieb);
– postupne sa vytvára trh komerčných služieb, no skôr ako bude plne liberalizovaný, treba 
ešte prekonať administratívne prekážky (smernica o službách);
– postupne sa rušia obmedzenia voľného pohybu pracovných síl.

B. Vzdelávanie

Vzdelávacie systémy všetkých členských štátov EÚ spoločne upravuje takzvaná Bolonská 
stratégia (napríklad zavedenie jednotného trojfázového vzdelávacieho systému na najvyššej 
úrovni). EÚ zaznamenala jeden z najväčších nárastov počtu absolventov vyššieho vzdelania 
na svete v prepočte na 1 000 obyvateľov. Odbory, ktoré absolventi najčastejšie vyštudujú, 
žiaľ nezodpovedajú najnaliehavejším technologickým potrebám. Medzi študijnými odbormi 
majú prevahu humanitné vedy a manažment. Existuje však potreba vytvoriť nové, 
medziodborové smery vo vzdelávaní, aby sa absolventi v budúcnosti lepšie dokázali 
prispôsobiť rýchlo sa meniacim požiadavkám pracovného trhu. Okrem toho je nevyhnutné aj 
vzdelávanie, ktoré podporí inováciu a celoživotné vzdelávanie nezávisle od veku.

C. Výskum

Základom rozvoja inovácie sú investície do výskumu a vývoja podľa rámcových programov 
spolu s programom v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) známym ako 
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iniciatíva rastu. Zámerom iniciatívy je zvýšenie výdavkov na výskum v rámci EÚ na 2,6 % 
HDP do roku 2010, z ktorých majú dve tretiny pochádzať zo súkromného sektora. Výmenu 
nápadov možno zlepšiť zvýšením mobility výskumníkov, spoluprácou a zavedením 
štandardných zásad práce, ako aj platovým a sociálnym zabezpečením. Dôležitým momentom 
je aj nábor odborníkov z tretích krajín.
Kritériá hodnotenia výsledkov mladých výskumníkov pri rozhodovaní o povýšení v rámci ich 
výskumnej kariéry by sa najmä v aplikovaných vedných odboroch mali opierať okrem 
množstva publikácií a citácií aj o činnosti v oblasti patentov a vývoja. Vybrané dôležité 
strategické problémy technologických riešení, na ktorých vývoj je potrebný celý výskumný 
cyklus, treba zveriť viacerým konkurenčným výskumným tímom (predovšetkým vývoj novej 
nekonvenčnej koncepcie spôsobov cestnej a inej dopravy alebo iných nekonvenčných riešení 
vzťahujúcich sa na pracovné postupy a životný štýl starnúcej európskej populácie). Ďalšou 
oblasťou môžu byť napríklad aj spôsoby trávenia voľného času.

D. Regulačná činnosť

Európska únia, členské štáty a regióny musia inováciu stimulovať uprednostňovaním týchto 
nástrojov:
– využívaním daňových stimulov (daňové zákony regulujú štáty), na vytvorenie inovačného 
fondu by sa mohla využiť napríklad časť odpisových položiek hospodárskych subjektov;
– ponukovým konaním na prípravu a realizáciu väčších projektov, napríklad investícií 
v oblasti životného prostredia, ochrany atď.;
– vytváraním vedeckých a technologických parkov financovaných zo zdrojov Únie (kohézne 
fondy);
– využívaním verejno-súkromných partnerstiev;
– štátnymi zárukami na podporu inovačných obchodných plánov s pozitívnymi 
nepredvídanými účinkami;
– určitou legislatívou Spoločenstva, ako je smernica REACH, ktorá dokáže podnietiť 
základnú inovačnú činnosť v neposlednom rade vďaka zásade substitúcie.

E. Využitie synergií

Jav pozitívnej synergie pochádza z účinkov rozsahu, pričom zväčšenie trhu znamená, že sa 
tovar a služby môžu vyrábať sériovo a vo väčšom rozsahu, a teda lacnejšie. Účinok synergií 
na inováciu môže byť ešte pozitívnejší, ak sa ustanovia jednotné spoločné pravidlá a normy 
kvality. Rozšírenie Únie by sa istotne dalo lepšie využiť, keby sa nezabúdalo na existujúci 
potenciál v podobe veľkej vzdelanej obce výskumníkov, stavebných inžinierov a ďalších 
odborníkov, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku zatvárania alebo znižovania počtu 
zamestnancov výskumných ústavov a konštruktérskych alebo návrhárskych stredísk v nových 
členských štátoch strednej a východnej Európy. Výrobcovia zo západnej Európy odkúpili 
počas privatizácie mnoho spoločností a často pritom zatvorili oddelenia výskumu a vývoja, 
pretože ako noví majitelia už obyčajne podobné oddelenia vlastnili.

F. Patenty

Treba vytvoriť novú európsku stratégiu pre patenty, ktorou sa zabezpečí dodržiavanie 
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autorských práv tak, aby pritom nevznikol monopol poznatkov v oblasti inovácie a zaistili sa 
príležitosti na ich využívanie najmä pre malé a stredné podniky. Táto stratégia musí 
prehodnotiť jestvujúce kritériá patentovateľnosti ustanovené Dohovorom o udeľovaní 
európskych patentov z roku 1973 s cieľom spresniť ich a podľa možnosti širšie roztriediť, aby 
sa zabránilo rôznym právnym výkladom, napríklad v spojení s termínmi ako „technický 
príspevok“. Proces udeľovania patentov treba zjednodušiť a zrýchliť. Mohol by to byť 
dvojfázový proces, v ktorom by sa nákladný patentový výskum konal až potom, keď sa pre 
určitý vynález nájde sponzor. Prvá fáza procesu udeľovania patentu by pozostávala 
z registrácie nápadu so zárukou autorovho prvenstva, pričom by záujemcovia o praktické 
využitie vynálezu mali možnosť verejne si návrh prezrieť.

5. Prognóza inovácií

Spomedzi rôznych metód prognostiky inovácií a technologického pokroku si treba najviac 
všímať metódu zovšeobecňovania, teóriu pravdepodobnosti, matematickú štatistiku a delfskú 
metódu. Najsľubnejšie oblasti inovácie sú styčné body, v ktorých sa prekrývajú sektory 
tradičných poznatkov. Na jednej strane je v takých prípadoch potrebný medziodborový 
prístup, na druhej strane ho musí sprevádzať systémová analýza. Najväčší potenciál inovácií 
sa nachádza v priesečníkoch týchto oblastí poznatkov: IKT (informačných a komunikačných 
technológií) a medicíny, IKT a energetiky, IKT a obchodu, IKT a logistiky, životného 
prostredia a energetiky, životného prostredia a chemického priemyslu (REACH), životného 
prostredia a územného rozvoja, vývoja nových materiálov a energetiky, vývoja nových 
materiálov a medicíny atď.

6. Zhrnutie

Ako vidíme, inovácia závisí na jednej strane od výhradne trhových mechanizmov a na druhej 
strane od centralizovaných predpisov upravujúcich predovšetkým financovanie či 
spolufinancovanie projektov z rozpočtových zdrojov. 

Na základe teórie pravdepodobnosti môžeme prehlásiť, že úspech EÚ v prípade inovácie, 
meraný ako percentuálny podiel počtu hospodárskych subjektov, ktoré zaviedli určité 
inovačné prvky, napríklad v priebehu ostatných troch rokov, na celkovom počte subjektov 
v cieľovej populácii. Z toho vyplýva, že s najväčšou pravdepodobnosťou závisí od 
uskutočnenia všetkých možných opatrení na stimuláciu tohto javu.


