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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prenosu znanja v prakso: široko zastavljena inovacijska strategija za EU
(2006/2274(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije "Prenos znanja v prakso: široko zastavljena 
inovacijska strategija za EU (KOM(2006)0502),

– ob upoštevanju sporočila Komisije "Naložbe v raziskave: akcijski načrt za Evropo" 
(KOM(2003)0226),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o izvajanju lizbonskega programa Skupnosti "Več 
raziskav in inovacij – naložba za rast in zaposlovanje: skupni pristop" (KOM(2005)0488) 
in z njim povezanima delovnima dokumentoma Komisije (SEC(2005)1253 in 
SEC(2005)1289),

– ob upoštevanju v januarju 2006 objavljenega poročila neodvisne strokovne skupine za 
raziskave in razvoj ter inovacije, ki je bila imenovana po vrhu v Hampton Courtu, z 
naslovom "Ustanavljanje inovativne Evrope ("poročilo Aho"), 

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000 o 
namenu, da postane Unija najbolj konkurenčno in najbolj dinamično na znanju temelječe 
gospodarstvo na svetu, ter sklepov predsedstva Evropskega sveta v Bruslju 22. in 23. 
marca 2005 in 23. in 24. marca 2006, 

– ob upoštevanju sklepov 2769. seje Sveta za konkurenčnost z dne 4. decembra 20061,

– ob upoštevanju sporočila Komisije "Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova 
delovna mesta – nov začetek za Lizbonsko strategijo" (KOM(2005)0024),

– ob upoštevanju sporočila Komisije "Skupni ukrepi za gospodarsko rast in zaposlovanje: 
Lizbonski program Skupnosti" (KOM(2005)0330),

– ob upoštevanju nacionalnih reformnih programov (NRP), ki so jih predstavile države 
članice, jesenskih poročil držav članic leta 2006 o izvajanju njihovih nacionalnih 
programov reform2 in ocene Komisije o izvajanju NRP v njenem letnem poročilu o stanju 
(KOM(2006)0816),

– ob upoštevanju priporočila Sveta 2005/601/ES z dne 12. julija 2005 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in Skupnosti (2005-2008)3 in sklepa Sveta 2005/600/ES z 
dne 12. julija 2005 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic4, ki skupaj 
predstavljajo "smernice za rast in zaposlovanje",

  
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 UL L 205, 6. 8. 2005, str. 28.
4 UL L 205, 6. 8. 2005, str. 21.
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– ob upoštevanju sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1982/2006/ES z dne 18. 
decembra 2006 o 7. okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 – 2013)1,

– ob upoštevanju sklepa št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
oktobra 2006 o okvirnem programu za inovacije in konkurenčnost (2007-2013)2,

– ob upoštevanju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega 
tehnološkega inštituta (KOM(2006)0604),

– ob upoštevanju uredbe Sveta o patentu Skupnosti (KOM(2000)0412) in besedila, ki ga je 
pregledalo predsedstvo3,

– ob upoštevanju okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije4 in 
sporočila Komisije "Boljša uporaba davčnih olajšav za raziskave in razvoj" 
(KOM(2006)728),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta osebja Komisije "Poročilo 2006 o evropski 
konkurenčnosti" in sporočila Komisije "Gospodarske reforme in konkurenčnost: ključna 
sporočila Evropskega poročila o konkurenčnosti za leto 2006 (KOM(2006)0697),

– ob upoštevanja "Stanja na področju inovacij v Evropi 2005 – primerjalna analiza uspehov 
na področju inovacij", ki jasno kaže, da Združene države Amerike in Japonska prednjačita 
na tem področju5,

– ob upoštevanju "Perspektiv OECD za znanost, tehnologijo in industrijo, izd. 2006"6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 "Čas za višjo prestavo:
ustvarjanje Evrope podjetništva in rasti"7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2006 o izvajanju Lizbonskega programa 
Skupnosti: Več raziskav in inovacij – naložba za rast in zaposlovanje: skupni pristop8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2006 o prispevku za spomladansko 
zasedanje 2006 Evropskega sveta o Lizbonski strategiji9,

– ob upoštevanju poročila skupine izvedencev julija 2004 "Improving institutions for the 
transfer of technology from science to enterprise" (Izboljšati institucije za prenos 
tehnologij iz znastvenega sveta v svet podjetništva),

  
1 UL L 412, 30. 12. 2006, str. 1.
2 UL L 2006, 9. 11. 2006, str. 15.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
5 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
6 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
7 Sprejeta besedila, P6_TA (2006) 0528.
8 Sprejeta besedila, P6_TA (2006) 0301.
9 Sprejeta besedila, P6_TA (2006) 0092.
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– ob upoštevanju delovnega dokumenta Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 8. 
novembra 2006 "Naložbe v znanje in inovacije" (Lizbonska strategija), informativno 
poročilo INT/325, 

– ob upoštevanju pobude i2010, zlasti sporočila Komisije "Akcijski načrt za e-upravo i2010: 
pospeševanje e-uprave v Evropi za dobro vseh" (KOM(2006)0173),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije "Inovacije na področju storitev", 
predstavljenega novembra 2006,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj Evropskega parlamenta "Prispevek 
bodoče regionalne politike h krepitvi inovativne zmogljivosti Evropske unije" (A6–
0000/2007),

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za 
regionalni razvoj ter Odbor za pravne zadeve (A6-0000/2007),

A. ker je treba upoštevati stopnjo razvoja lizbonske strategije in torej pomen še obsežnejše 
inovacijske strategije zaradi svetovne konkurence,

B. ker obsežna znanstveno-specialistična znanja, zbrana v raziskovalnih centrih Evropske 
unije in patentnih uradih, niso dovolj izkoriščena,

C. ker je poglavitni cilj inovacij okrepiti konkurenčnost Evropske unije in izboljšati kakovost 
življenja njenih državljanov,

D. če upoštevamo vlogo inovacij pri oblikovanju socialnih modelov držav članic Evropske 
unije,

E. ker predstavljajo storitve premalo izkoriščen inovacijski potencial Evropske unije,

F. ker je eden od bistvenih pogojev za uvajanje inovativnih rešitev hitrost informacij in 
vsesplošni dostop do internetnih storitev v Evropski uniji,

G. ker je zelo pomembna institucionalna podpora postopku za upravljanje znanja na področju 
inovacij in avtorskih pravic,

H. ker sedanji enotni patentni sistem ne omogoča upoštevanja potreb nekaterih sektorjev in 
ker močna rast števila podeljenih patentov povečuje tveganje za spore in ovira inovacije,

I. če upoštevamo financiranje inovacijske politike in čedalje večji pomen, ki ga daje javnim 
naročilom in javno-zasebnemu partnerstvu,

J. ker je interdisciplinarno poučevanje na področjih, ki zadevajo tradicionalna znanja, 
predpogoj za inovativnost,

K. ker lahko vseživljenjsko učenje prispeva k razvoju znanja na področju inovativnosti in ker 
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spodbujanje informacijske družbe omogoča boj proti zapostavljenosti na trgu delovne sile,

L. ker je oblikovanje evropskih kakovostnih standardov in predpisov v prvi razvojni fazi 
proizvodov in storitev nove generacije vir inovacij,

M. ker mora sedmi okvirni program spodbujati oblikovanje večjega in okrepljenega 
evropskega raziskovalnega prostora, usmerjenega na točno določene specifične cilje,

1. podpira predlog Komisije o sprožitvi pobude za poskusne trge, da bi se olajšal prihod na 
tržišče novih inovativnih izdelkov in storitev na področjih, kjer lahko Evropska unija 
postane vodilna sila na svetovni ravni;   

2. opozarja, da imajo mala in srednja podjetja posebno vlogo pri uvajanju inovativnih 
rešitev;

3. poudarja, da je treba v učne programe držav članic vključiti dejavnosti, ki naj še bolj 
izpostavijo pomembno vlogo avtorjev inovativnih rešitev, zlasti na področju ekologije;

4. predlaga, da se vzpostavi tehnološka in znanstvena infrastruktura, potrebna za nastajanje 
inovativnih rešitev v že obstoječih izobraževalnih ustanovah, da bi se zagotovilo razvojne 
perspektive malim raziskovalnim središčem;

5. poziva države članice, naj oblikujejo davčno zakonodajo, ki bo še bolj spodbujala 
podjetja, da vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije;

6. ugotavlja, da obstajajo evropske tehnološke platforme in sklep Sveta o skupnih evropskih 
tehnoloških pobudah na ključnih področjih za evropske inovacije, ki se bodo izoblikovale 
v javno-zasebna partnerstva;

7. poziva države članice, naj določijo področja, za katera menijo, da so najbolj inovativna ob 
upoštevanju njihovih prednosti;

8. ugotavlja, da obstaja program za inovativnost in konkurenčnost, ki zagotavlja ustrezne 
finančne instrumente, ter sporočilo Komisije "Financiranje rasti malih in srednjih 
podjetij", ki napoveduje konkretne ukrepe za povečanje naložb tveganega kapitala;

9. poziva države članice in lokalne skupnosti, da v okviru programa za inovativnost in 
konkurenčnost sprejmejo inovativne rešitve, prijazne do okolja, ter opozarja, da obstaja 
možnost, da se v okviru programa JEREMIE uporabi finančno pomoč za mala in srednja 
podjetja; 

10. opozarja, da lahko urbana središča odigrajo pomembno vlogo pri izdelavi inovacijske 
strategije za celotno regijo in da lahko, če je potrebno, prevzamejo pobudo za nekatere 
obetajoče projekte, kot denimo izkoriščanje možnosti za toplotno posodabljanje in 
kombinirano proizvodnjo, ali druge pobude, kot so znanstveni in tehnološki parki;

11. ugotavlja, da lahko podeželska območja spodbudijo razvoj podjetij nove generacije, ki bi 
imela znanstveno-raziskovalno osnovo na področju biotehnologije;  

12. ugotavlja, da ima evropska pobuda INNOVA bolj dinamičen pristop k ustanavljanju ter 
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podpiranju inovativnih podjetij v storitvenem sektorju;

13. poziva Komisijo, naj ustvari potrebne pogoje za nadaljnji razvoj evropskih informativnih 
centrov, ki naj v vsaki regiji Evropske unije spodbujajo razvoj inovativnih rešitev prek 
boljšega pretoka informacij;

14. meni, da imajo javna naročila strateško vlogo pri spodbujanju inovativnih proizvodov in 
storitev; 

15. poziva Komisijo, da v sodelovanju z državami članicami ustanovi skupino izvedencev na 
področju patentov, ki naj oblikuje nove predpise Skupnosti na tem področju; 

16. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami izdela nadomestne in dopolnilne 
ukrepe sistemu patentiranja, ter naj zagotovi avtorjem pravno podporo v primeru 
kazensko-pravnih postopkov;  

17. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo skupni predpisi na področju 
patentiranja prilagojeni posebnostim vsakega sektorja;

18. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru novega evropskega patenta predlagajo 
postopek za odpravo patentov manjšega pomena ter tako imenovanih "spečih" patentov, ki 
so bili prijavljeni z edinim namenom, da ovirajo prijavljanje drugih patentov;

19. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z evropskimi institucijami za standardizacijo sprejme 
učinkovite ukrepe za okrepitev institucionalnih okvirov za sprejemanje evropskih 
standardov; 

20. poziva države članice, naj spodbujajo iskanje soglasja na področju evropskih standardov, 
ker je hitro odločanje na tem področju življenjskega pomena za konkurenčnost Evropske 
unije;

21. poziva Komisijo in države članice, naj se odločijo za odprte standarde, kjer je 
intelektualna lastnina dostopna na podlagi zastonjskih licenc;

22. poziva države članice, naj na terenu spodbujajo ustvarjanje "regij znanja" in "grozdov" ter 
naj zagotavljajo sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav;

23. ugotavlja, da obstaja pobuda Odbora regija za povezovanje regij v mreže v okviru 
interaktivne platforme teritorialnih skupnosti, katerih cilj je primerjava in izmenjava 
izkušenj, pridobljenih pri uresničevanju lizbonske strategije;

24. poziva države članice, naj postavijo merila za znanstveno kariero, da bi se tako lahko 
upoštevalo usposobljenost kandidatov na področju patentov in inovacij;

25. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo in spodbujajo nacionalne in evropske 
nagrade za inovacije;

26. naroča svojemu predsedniku, naj poročilo posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentom in 
vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Evropa je zahvaljujoč se univerzitetnim raziskavam, raziskovalnim centrom in nacionalnim 
inštitutom, raziskovalnim centrom pri nacionalnih znanstvenih akademijah in centrom za 
raziskave in razvoj Evropske unije pridobila obsežno strokovno znanje na različnih 
znanstvenih področjih. Prav tako predstavljajo pomemben vir znanja nacionalni patentni uradi 
in novejši Evropski patentni urad. Vseeno pa to znanje ni neposredno preneseno v 
gospodarsko prakso, kjer bi ga lahko dejansko uporabili. Kljub temu, da obstajajo v Evropi 
odlični centri za razvoj znanja - centri odličnosti – gospodarstvo še ni pripravljeno prilagoditi 
svojo dejavnost novim, preverjenim spoznanjem.
Cilj tega dokumenta je uresničevanje ciljev lizbonske strategije in priprava osnov za evropsko 
inovacijsko politiko z določitvijo jasnih ciljev in sprejetjem instrumentov za njihovo 
doseganje. Tako bo tudi lažje:
- osredotočanje na raziskovalna področja, ki so usmerjena v sedanje in prihodnje gospodarske 
in družbene potrebe EU;
- prenos najnovejših spoznanj iz znanstveno-raziskovalnih centrov v gospodarske enote;
- praktična uporaba inovativnih rešitev na gospodarskem in socialnem področju.

2. Opredelitev inovacij

Inovacije je treba razumeti kot inovativne rešitve problemov, ki nastanejo pri izdelavi 
proizvodov ali izvajanju storitev, ter njihovo uporabo kot izdelkov. Cilj inovacij je 
racionalizacija proizvodnje blaga in storitev ter uporaba tržnih proizvodov na način, ki bo 
omogočal varčevanje z energijo, primarnimi surovinami in delovnim časom, ter ščitil okolje 
in izboljšal kakovost storitev. Uporabnik in pobudnik inovacij je vedno posameznik. Pogosto 
se zgodi, da za določen problem še ni praktične rešitve, ali pa rešitev že obstaja, vendar nov 
problem zahteva pregled, posodobitev ali spremembo te rešitve. Inovacije zadevajo torej 
proizvode, postopke ali storitve.
Cilj inovativnih dejavnosti je v interesu uporabnikov (tržni vidik), razvoja konkurence 
(gospodarski vidik), preprečevanja škodljivih posledic za okolje (okoljski vidik) ali 
izboljšanja življenjskih in delovnih pogojev (družbeni vidik)
Na žalost pa obstajajo tudi le navidezne inovacije določenih izdelkov, ki večinoma zadevajo 
le spremembe v embalaži, ki jih spremlja zavajajoče oglaševanje. Te lažne inovacije, ki 
škodujejo družbi, je nujno treba odpraviti.

3. Spodbujanje inovacij

Inovacija je postopek uvedbe novih, inovativnih rešitev, ali izboljšave že obstoječih s 
prilagoditvijo na nova področja človeške dejavnosti. Če želimo, da je uspešna, je treba v celoti 
poznati dejavnike, ki spodbujajo inovativne dejavnosti. Treba je vedeti, da so rezultati 
inovacij ponavadi cenejši, učinkovitejši in okolju prijaznejši izdelki ali proizvodne tehnike, in 
bolje organizirane, kakovostnejše in cenejše storitve. Pomen teh dejavnosti je lahko različen, 
vendar je njihov namen ustvariti pogoje, ki naj inovacijskemu postopku povečajo možnosti za 
uspeh.
Ključni dejavniki, ki spodbujajo inovacije, so:

a. dobro delovanje trga blaga in storitev;
b. visoka raven izobrazbe na vseh ravneh;
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c. napredne temeljne in uporabne znanstvene raziskave;
d. pravna ureditev dejavnosti držav članic;

V primeru EU pa je treba dodati še:
e. učinek sinergij, ki so posledica širitve EU;
f. nova strategija za patente in licence;
g. oblikovanje evropskega raziskovalnega prostora, ki ga predvideva sedmi okvirni 
program,
h. ustanovitev Evropskega tehnološkega inštituta;
i. zakonodaja Skupnosti, ki vsebuje zavezujoče določbe na področju okolja 
(zlasti uredba REACH, direktiva o odpadkih ali določbe na področju energije).

4. Ukrepi za spodbujanje inovacij

A. Enotni trg

Postopek razvoja enotnega trga EU trenutno še poteka. Pravilno delujoč trg, ki upošteva vse 
štiri temeljne svoboščine Evropske skupnosti, je najboljše zagotovilo za uspeh inovacijskih 
dejavnosti.

Trenutno trg zagotavlja:
- prost pretok blaga;
- prost pretok kapitala (trg finančnih storitev);
- trg komercialnih storitev je v razvoju, vendar je treba premagati upravne ovire, da lahko 

pride do popolne liberalizacije (direktiva o storitvah);
- omejitve na področju prostega pretoka delavcev se postopoma odpravljajo.

B. Izobrazba

Izobraževalni sistemi v vseh državah članicah EU se v okviru bolonjskega procesa postopoma 
standardizirajo (zlasti z uvedbo enotnega tristopenjskega izobraževalnega sistema na 
visokošolski ravni). EU je zabeležila eno največjih rasti na svetu v številu visokošolskih 
diplomantov na 1000 prebivalcev. Na žalost pa študenti ne diplomirajo na tehničnih smereh, 
kjer so največje potrebe. Največ diplomantov je na področju družboslovnih ved in 
menedžerskih študijev, medtem ko nastajajo potrebe po diplomantih na novih smereh 
intedisciplinarne narave, ki so bolje pripravljeni na prilagajanje hitro spreminjajočim se 
zahtevam trga dela. Prav tako mora izobraževanje spodbujati inovativnost in vseživljenjsko 
učenje ne glede na starost.

C. Raziskave

Ključnega pomena za razvoj inovacij so izdatki za raziskave in razvoj znotraj okvirnih 
programov, skupaj s Pobudo za rast, programom, razvitim v sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko. Do leta 2010 naj bi izdatki za raziskave v EU zrasli na 2,6 % BDP, od 
tega naj bi dve tretjini prispeval zasebni sektor. Pretok idej se lahko izboljša z večjo 
mobilnostjo raziskovalcev znotraj Skupnosti, z vpeljavo enotnih predpisov na področju 
zaposlovanja, plač in socialnega zavarovanja. Zaposlovati je treba tudi strokovnjake iz tretjih 
držav.
Merila za ocenjevanje rezultatov mladih raziskovalcev, s katerimi se ugotavlja, če lahko 
napredujejo v raziskovalni karieri, še posebej pri uporabnih znanostih, bi morali upoštevati ne 
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le število objavljenih člankov in del, temveč tudi dejavnost na področju patentov in uporabnih 
znanj. Določene pomembne probleme na področju tehnologij, ki so strateškega pomena in ki 
za svojo rešitev zahtevajo celoten raziskovalni program, je treba zaupati različnim 
konkurenčnim raziskovalnim skupinam (denimo zasnova novega nekonvencionalnega 
cestnega prometa, ali drugih vrst prevoza, ali iskanje nekonvencionalnih rešitev na področju 
delovnih metod in načina življenja starajočih se evropskih družb). Vključuje lahko tudi načine 
preživljanja prostega časa.

D. Pravno-ureditvena dejavnost

Evropska unija, države članice in regije morajo spodbujati inovacije s pomočjo:
- davčnih olajšav (davčna zakonodaja je pod nacionalnim nadzorom), del stroškov 
amortizacije za gospodarske subjekte bi na primer lahko uporabili za ustanovitev 
inovacijskega sklada;
- javnih razpisov za pripravo in izvedbo velikih projektov, denimo naložb na področje varstva 
okolja, obrambe in druga področja;
- oblikovanja znanstvenih in tehnoloških parkov s sredstvi Unije (kohezijski sklad);
- uporabe javno-zasebnih partnerstev;
- kreditnih jamstev za podporo inovativnih poslovnih načrtov za nastanek hčerinskih podjetij 
(spin-off);
- zakonodaje EU, na primer uredbe REACH, ki zahvaljujoč se načelu nadomestitve lahko 
sproži nastanek pomembne inovacijske dejavnosti.

E. Uporaba sinergij

Pojav pozitivnih sinergij izhaja iz učinka obsega, kjer povečanje na trgu blaga ali storitev 
pomeni, da jih lahko proizvajamo v velikih količinah in zato ceneje. Sinergija bo še bolj 
pozitivno vplivala na inovacije, če bodo v Skupnosti uvedena enotna merila in standardi 
kakovosti. Nedvomno bi širitev lahko izkoristili, če bi bolje uporabili obstoječ potencial 
strokovnjakov s področja raziskav, gradbenih inženirjev in drugih strokovnjakov, ki so 
izgubili službo zaradi zaprtja ali zmanjšanja števila delovnih mest v raziskovalnih središčih in 
birojih za projektiranje v novih državah članicah v srednji in vzhodni Evropi. Prevzemi 
podjetij s strani proizvajalcev iz zahodne Evrope v okviru privatizacije so se pogosto končali 
z zaprtjem oddelkov za raziskave in razvoj, saj so novi lastniki takšne oddelke ponavadi že 
imeli.

F. Patenti

Potrebna je nova evropska strategija o patentih, ki bo varovala avtorske pravice in ne bo imela 
monopola nad inovacijami in zmožnostmi malih in srednjih podjetij, da te inovacije 
uporabijo. Strategija mora pregledati obstoječe kriterije za patentiranje, ki jih določa Evropska 
patentna konvencija iz leta 1973, ter izboljšati njihovo natančnost in morda razširiti njihov 
obseg, da ne bi bile zaradi njih možne različne pravne razlage. Takšna je sedanja praksa z 
uvedbo in uporabo pojmov, ki niso določeni v konvenciji, kot je denimo "tehnični prispevek". 
Postopek podeljevanja patenta mora biti enostavnejši in hitrejši. Lahko bi imel dve stopnji, v 
času katerih bi se dražje raziskave za pridobitev patenta lahko izvedle takoj, ko bi za 
predlagano inovacijo našli financerja, ali ko bi njena izvirnost postala vprašljiva.  Prva stopnja 
dodelitve patenta bi bila namenjena registraciji zamisli, ki bi avtorju zagotovila prednost, in 
kratki predstavitvi za javnost, ki bi bila zainteresirana za njeno praktično uporabo.
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5. Napoved inovacij

Izmed različnih metod napovedovanja inovacij in tehnološkega napredka bi morali posebno 
pozornost posvetiti ekstrapolaciji, rabi teorije verjetnosti in matematični statistiki ter delfski 
metodi. Najbolj obetajoča področja za inovacije so točke, kjer se prekrivajo tradicionalna 
področja znanja. Potreben je torej intedisciplinarni pristop, ki pa mora biti podprt s sistemsko 
analizo. Največji potencial za inovacije je v sektorjih znanja, ki zajemajo: informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo (IKT) in medicino, IKT in energijo, IKT in podjetništvo, IKT in 
logistiko, ali ekologijo in energijo, ekologijo in kemikalije (REACH), ekologijo in prostorski 
razvoj, nove surovine in energijo, nove surovine in medicino itd.

6. Povzetek

Kot smo videli, so inovacije na eni strani odvisne od povsem tržnih mehanizmov, na drugi 
strani pa tako od centralizirane pravne ureditve kot od financiranja ali sofinanciranja 
projektov iz proračunskih virov.

Teorija verjetnosti pravi, da bo uspeh EU na področju inovacij, merjen v odstotkih 
gospodarskih subjektov, ki so uvedli inovacije na primer v zadnjih treh letih, v odnosu do 
vseh gospodarskih subjektov v ciljni populaciji, verjetno odvisen od izvajanja vseh možnih 
ukrepov, ki lahko spodbudijo ta pojav.


