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Въведение

Значението на иновациите за Европа е очевидно. Европейският съюз се нуждае от 
иновации, за да повиши конкурентоспособността си на световно равнище, да използва 
базата от натрупани знания, да подобри икономическите си позиции и да се справи с 
основните социални предизвикателства на 21 век. 

До днес Съюзът за иновации е най-значимият и конкретен опит за прилагане на 
интегрирана европейска политика в областта на иновациите. Успехът на политиката 
зависи от добре координираното сътрудничество и максималното участие на всички 
заинтересовани лица на общностно, регионално, национално и европейско равнище.

Усилията за стимулиране на иновациите чрез довършване на изграждането на единния 
пазар и чрез силна индустриална и търговска политика, насочена към осигуряване на 
доставките на суровини, са от първостепенно значение.  

Като се има предвид участието на всички партньори и техният ентусиазъм, може да се 
очаква да има достатъчно храна за размисъл. Работният документ представлява 
началото на създаването на съвместни иновации.

Сила за гражданите – иновации, насочени към хората

Въпреки че Съюзът за иновации търси решения на големи социални предизвикателства, 
документът остава неясен по отношение на начините, по които гражданите ще имат 
пряко участие в иновациите. Изискванията на гражданите следва да бъдат основната 
цел в насърчаването на иновациите и гражданите следва да могат да участват като 
съавтори. 

Комисията основателно е признала, че съществува все по-голямо разминаване между 
уменията, придобити в процеса на образование, и уменията в резултат на 
научноизследователската дейност и иновациите. Публичният и частният сектор следва 
да инвестират в преодоляването на тези различия, стимулирайки проекти като:  
„образование за творчество/образование за иновации“ в иновативно общество чрез 
използване на подход „от основата към върха“. Икономиката на Европа следва да 
представлява общество, основано на знанията. 

Социални иновации 

Съюзът за иновации следва да подобри възвращаемостта от европейската 
научноизследователска дейност – не само по отношение на технологичната или 
търговска възвращаемост, но и по отношение на социалната възвращаемост. Тъй като 
Европа е изправена пред сериозни социални предизвикателства, Европейската комисия 
съвсем правилно ги е поставила в основата на своите идеи. Тези основни 
предизвикателства се нуждаят както от технически, така и от социални иновации. Те не 
могат да се разглеждат като отделни едно от друго и следва да се използват заедно и 
едновременно. Социалните иновации следва да бъдат подпомагани от всички мерки за 
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подкрепа, насочени към иновациите като цяло. 

Намерението на Европейската комисия през 2011 г. да лансира европейска пилотна 
инициатива в областта на социалните иновации (ангажимент № 7 на Съюза за 
иновации) се приветства. Въпреки това един изолиран пилотен проект не е достатъчен. 
Социалните иновации следва да бъдат включени, когато това е възможно, в 
партньорства за иновации, като се започне с пилотното партньорство за остаряване в 
добро здраве. 

Специалните иновации са многостранни, например иновации, инициирани от 
публичния сектор, и социални иновации, възприети в социалните процеси и процесите 
на управление. Следва да се обърне специално внимание на подпомагането на 
иновации в процесите/управлението (например пестене на енергия или трудови 
процеси). 

Дефрагментиране на политиката и финансирането

В Съобщението относно Съюза за иновациите, Комисията признава, че цялата система 
от програми на ЕС в областта на научноизследователската дейност и иновациите се е 
усложнила твърде много. Поради това Комисията призовава за нейното опростяване. 
Един от начините за постигане на такова опростяване, особено за МСП, е въвеждането 
на система за „обслужване на едно гише“. По този начин ще бъде създадено едно гише 
(за обслужване), където МСП, изследователите, университетите, 
научноизследователските центрове, регионите, предприятията и др. ще могат да 
кандидатстват за европейско, национално и местно финансиране за 
научноизследователска дейност и иновации. Системата „обслужване на едно гише“ би 
могла също така да извършва услуги, като например да запознава различни участници с 
бъдещите европейски партньорства за иновации.

Европа се нуждае от нов подход за финансиране на иновациите, за да достигне до 
динамичните иновативни малки дружества и да им помогне да се разраснат. 
Необходими са нови партньорства за разделяне на риска, както и за подобряване на 
възможностите за комбиниране на средствата от наличните инструменти и ако е 
необходимо, на транснационална основа. Освен това за насърчаването на социалните 
иновации, фондовете се нуждаят от финансиране на равнище ЕС.

Обществени поръчки

Както Комисията посочва в своето съобщение относно Съюза за иновации, 
обществените поръчки представляват 17 % от БВП на ЕС и следователно могат да 
бъдат основен инструмент за създаване на благоприятна за иновациите атмосфера 
(ангажимент № 19 на Съюза за иновации). Въпреки че съществуват редица стимули, 
понастоящем малка част от обществените поръчки, включително доставки на развойни 
продукти, са насочени към новаторски продукти и услуги. Въпросът е: как да бъдат 
стимулирани тези обществени поръчки? Чрез определяне на задължения за 
правителствата или чрез определяне на (обвързващи) цели? Какви поуки можем да 
извлечем от примера на Нидерландия или Съединените щати?
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Интелектуална собственост – патент на Общността и европейска патентна 
юрисдикция

Едно от най-важните рамкови условия за иновации е създаването на стабилна и 
балансирана система на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Поради 
това следва да се разработи всеобхватна стратегия за интелектуалната собственост за 
ЕС. 

Не е приемливо разходите по патентоването в Европа да са десет пъти по-големи от 
тези в САЩ или Япония. Хармонизацията на националните патентни системи в Европа 
се обсъжда от края на 1960-те години, но без особен успех.

Намерението на Комисията да създаде патент на Общността (ангажимент № 14 на 
Съюза за иновации) среща силна подкрепа. Към държавите-членки е отправено искане 
през 2011 г. да представят споразумение и да избягват възможните процедури за 
засилено сътрудничество между държави-членки, които имат желание за такова 
сътрудничество. Правото на патентоване е твърде важно, за да бъде раздробено в 
рамките на единния пазар за иновации. 

Със създаването на патент на Общността следва незабавно да се разгледа въпросът за 
единна европейска патентна юрисдикция. 

Необходимо е предприемането на дейности в целия ЕС и създаването на пазар за 
търговия и споделяне на интелектуална собственост, както и улесняване на достъпа до 
неизползвана интелектуална собственост.

Показатели

За да се оцени реалната полза от създаването на Съюза за иновации и да се наблюдава 
развитието на научноизследователската и развойната дейност и иновациите в 
държавите-членки, е изключително важно наличието на добре разработени показатели 
за иновации. Инициативата „STAR metrics“, която се осъществява в САЩ, може да 
послужи за пример или да се използва като насока за набелязване на евентуални 
показатели, които по най-добрия начин ще отразят интензитета на 
научноизследователската и развойната дейност и иновациите. Показателят следва да е 
насочен към изходните данни и въздействието, като в същото време осигурява 
възможност за съпоставка на международно равнище. 

Европейски партньорства за иновации (ЕПИ)

В Съюза за иновации се създават европейски партньорства за иновации (ЕПИ) 
(ангажименти № 20 и № 21 на Съюза за иновации). ЕПИ въвеждат нова иновативна 
концепция, която има за цел постигането на съгласуваност между съществуващите и 
бъдещите европейски и национални инициативи в областта на иновациите, както и 
максималното увеличаване и ускоряване на постигането на резултати и ползи за 
европейското общество. 
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ЕПИ не следва да водят до създаването на нова програма, а да служат като инструмент 
за осигуряване на стабилност чрез определяне на минимални критерии в 
научноизследователската и развойната дейност. За разлика от съвместните 
технологични инициативи (СТИ), съвместните програми, европейските технологични 
платформи (ЕТП), Европейското изследователско пространство (ЕИП), Европейския 
технологичен институт (ЕТИ) и водещите пазарни инициативи, добавената стойност на 
ЕПИ се състои в това, че то не е още една програма за научноизследователска дейност 
или иновации, а по-скоро представлява инструмент за координиране на 
съществуващите програми, който по този начин премахва съществуващата в момента 
фрагментарност.  За да бъдат успешни, ЕПИ следва да си поставят амбициозни, но 
постижими цели, които да насърчават както гражданите, така и бизнеса. Сред 
примерите за вдъхновяващи амбициозни цели могат да бъдат включени:

 жилища без въглеродни емисии до 2020 г.,
 намаляване с 50 % на въглеродния диоксид от трафика до 2016 г.,
 премахване на депата за отпадъци до 2020 г.,
 средна продължителност на живота от 80 години в ЕС,
 възстановяване на 95 % от редкоземните елементи до 2025 г.

Първото пилотно партньорство за активен живот на възрастните и за остаряване в 
добро здраве, което беше приветствано от Европейския парламент, поставя следната 
ясна цел:  

 увеличаване с две години на средната продължителност на живота в добро здраве.

Увеличаване на ролята на МСП

МСП играят все по-важна роля за постигането на успешни иновации. Съюзът за 
иновации осъзнава, че МСП могат да имат голям и важен принос. За да се повиши 
ролята на МСП, следва да се осигури достатъчен достъп до капитал (ангажименти № 11 
и № 12 на Съюза за иновации) и да се намали административната тежест.

Повече внимание на регионите

Регионите са изключително важни за насърчаването на местните икономически 
дейности, тъй като осигуряват инфраструктурата за научноизследователска дейност, 
енергия и мобилност. Ролята на регионите е изключително важна. Поради това 
регионите следва да играят активна и жизненоважна роля в европейските партньорства 
за иновации.


