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Indledning

Betydningen af innovation for Europa er indlysende. Den Europæiske Union har brug for 
innovation til at fremme sin globale konkurrenceevne, udnytte sin videnbase, forstærke sin 
økonomiske position og tackle de store samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. 

Til dato er initiativet Innovation i EU det vigtigste og mest konkrete forsøg på at opnå en 
integreret innovationspolitik i EU. Politikkens succes afhænger af et velkoordineret 
samarbejde og maksimal inddragelse af alle relevante aktører på lokalt plan, regionalt plan, 
nationalt plan og EU-plan.

Bestræbelserne på at stimulere innovation gennem gennemførelsen af det indre marked samt 
en stærk industri- og handelspolitik med tanke på forsyningssikkerhed, hvad angår råstoffer, 
er af afgørende betydning.  

Baseret på inddragelse af alle partner og deres begejstring kan det forventes, at der er 
tilstrækkeligt stof til eftertanke. Dette arbejdsdokument er starten på skabelsen af fælles 
innovation.

Magt til borgerne – innovation med mennesker i centrum:

Selv om Innovation i EU søger at finde løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer, 
er dokumentet fortsat uklart med hensyn til, hvordan borgere vil blive direkte inddraget i 
innovation. Borgernes krav bør være det hovedfokus, der er drivkraften for innovation, og 
tillade borgerne at være involveret som medskabere. 

Kommissionen har med rette erkendt, at der er en stigende kompetencekløft mellem 
uddannelse og forskning og innovation. Den offentlige og private sektor bør investere i at 
bygge bro over denne kløft ved at stimulere projekter som f.eks.:  "uddannelse til kreativitet / 
uddannelse til at innovere" et innovativt samfund ved at anvende en nedefra og op-tilgang. 
Europas økonomi bør være et videnbaseret samfund.  

Social innovation: 

Innovation i EU skal forbedre afkastet fra forskning i EU – ikke blot hvad angår teknologisk 
eller forretningsmæssigt afkast, men også hvad angår socialt afkast. Eftersom Europa står 
over for alvorlige samfundsmæssige udfordringer, har Kommissionen med rette baseret sine 
ideer omkring disse. Disse store udfordringer kræver både teknisk innovation og sociale 
innovation. De kan ikke ses som adskilte fra hinanden og bør anvendes side om side på 
samme tid. Social innovation bør nyde godt af alle støtteforanstaltninger, der vedrører 
innovation generelt. 

Kommissionens hensigt om at lancere et pilotprojekt vedrørende social innovation i EU inden 
2011 (Innovation i EU forpligtelse nr. 7) hilses i høj grad velkommen. Ikke desto mindre er 
det ikke tilstrækkeligt at have et isoleret pilotprojekt. Social innovation bør medtages – hvor 
det overhovedet er passende – i innovationspartnerskaberne begyndende med pilotprojektet 
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om sund aldring. 

Særlig innovation har mange facetter, f.eks. innovation iværksat af den offentlige sektor og 
social innovation vedtaget i sociale processer og forvaltningsprocesser. Der skal rettes ekstra 
opmærksomhed mod at støtte innovation inden for processer/forvaltning (f.eks. 
energibesparelser eller processer vedrørende arbejdskraft). 

Samling af politik og finansiering: 

I meddelelsen om Innovation i EU erkendes det, at hele systemet med forsknings- og 
innovationsprogrammer i EU er blevet for komplekst. Derfor opfordrer Kommissionen til 
forenkling. En måde at opnå forenkling på – navnlig for SMV'er – kunne være at indføre en 
"one-stop shop". Derved skabes der én (service)skranke, hvor SMV'er, forskere, universiteter, 
forskningscentre, regioner, virksomheder, osv. kan ansøge om EU-finansiering, national og 
lokal finansiering af forskning og innovation. Denne "one-stop shop" kunne også levere 
tjenesteydelser som f.eks. at præsentere forskellige aktører for de fremtidige europæiske 
innovationspartnerskaber.

EU har behov for en ny tilgang til finansiering af innovation for at nå ud til dynamiske, 
innovative små virksomheder og hjælpe dem med at vokse. Der er behov for nye 
partnerskaber for at dele risiciene samt forbedre mulighederne for at kombinere midler 
mellem de instrumenter, der er til rådighed, om nødvendigt også på et tværnationalt grundlag. 
For at være drivkraft til social innovation har fonde endvidere behov for finansiering på EU-
plan.

Offentlige indkøb:

Som Kommissionen anerkender i sin meddelelse om Innovation i EU, beløber offentlige 
indkøb sig til 17 % af EU's BNP og kan derfor være et væsentligt redskab til at skabe en 
innovationsvenlig atmosfære (Innovation i EU forpligtelse nr. 19). Til trods for adskillige 
incitamenter er det i øjeblikket kun få indkøbskonti, herunder prækommercielle indkøb, der er 
rettet mod innovative varer og tjenesteydelser. Spørgsmålet er, hvordan disse indkøbskonti 
kan stimuleres. Ved at forpligte regeringer eller ved at fastsætte (bindende) mål? Hvad kan vi 
lære af eksempler som f.eks. Nederlandene eller USA?

Intellektuel ejendomsret – EF-patent og EU-patentdomstol:

Et stærkt og afbalanceret system i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder er en af 
de vigtigste rammebetingelser for innovation. Derfor skal der udarbejdes en omfattende 
strategi om intellektuelle ejendomsrettigheder for EU. 

Det er ikke acceptabelt, at udgifterne til et patent i Europa kan være 10 gange så store som 
udgifterne til det samme patent i USA eller Japan. Forening af de nationale patentsystemer i 
Europa har været drøftet siden sidst i 1960'erne, men desværre med begrænset succes.

Der bakkes klart op om Kommissionens hensigt om at etablere et EF-patent (Innovation i EU 
forpligtelse nr. 14). Medlemsstaterne anmodes om at fremlægge en aftale i 2011 og om at 
undgå mulige udvidede samarbejdsprocedurer blandt medlemsstater, der har viljen. Retten til 
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at udtage patenter er alt for vigtig til at blive delt op inden for det indre innovationsmarked. 

Sammen med etableringen af et EF-patent bør der også snarest tages fat på en forenet EU-
patentdomstol. 

Der er behov for en aktivitet og et marked, der dækker hele EU, hvor intellektuel ejendom kan 
handles og deles, herunder skal det gøres lettere at få adgang til intellektuel ejendom, der ikke 
bruges.

Indikatorer:

For at vurdere gennemførelsen af Innovation i EU og for at overvåge udviklingen af F&U og 
innovation i medlemsstaterne er det vigtigt at have velgennemtænkte innovationsindikatorer. 
STAR metrics-initiativet, der er på vej i USA, kunne tjene som et eksempel eller anvendes 
som retningslinje for at lette identificering af sådanne mulige indikatorer, der bedst afspejler 
intensiteten af F&U og innovation. Indikatoren skal fokusere på resultat og virkning, samtidig 
med at der sikres international sammenlignelighed. 

Europæiske innovationspartnerskaber

I Innovation i EU introduceres europæiske innovationspartnerskaber (Innovation i EU 
forpligtelse nr. 20 og 21). De europæiske innovationspartnerskaber introducerer et nyt 
innovativt begreb, der har til hensigt at skabe synergi mellem eksisterende og fremtidige 
initiativer i EU og i medlemsstaterne inden for innovation samt maksimering og 
fremskyndelse af levering af resultater og fordele for det europæiske samfund. 

De europæiske innovationspartnerskaber skal ikke hentyde til et nyt program, men skal tjene 
som et redskab, der giver stabilitet ved at opstille minimumskriterier inden for forskning og 
udvikling. Merværdien af de europæiske innovationspartnerskaber i EU sammenlignet med 
FTI'er, initiativet vedrørende fælles programmering (JP), de europæiske teknologiplatforme 
(ETP), det europæiske forskningsrum (ERA), det europæiske åbenhedsinitiativ (ETI) og lead 
market-initiativet er, at det ikke er et yderligere forsknings- eller innovationsprogram, men 
snarere et instrument til at koordinere eksisterende programmer og dermed fjerne den 
nuværende opsplitning.  For at blive en succes bør de europæiske innovationspartnerskaber 
opstille ambitiøse men alligevel gennemførlige mål, som inspirerer både borgere og 
virksomheder. Eksempler på inspirerende "mennesket på månen"-mål kunne omfatte:

 CO2-neutrale boliger inden 2020,
 50 % reduktion af CO2 fra trafik inden 2016,
 ingen yderligere affaldsdepoter inden 2020,
 en gennemsnitlig forventet levetid i EU på 80 år,
 95 % genoprettelse af sjældne jordtyper inden 2025.

Det første partnerskab på forsøgsbasis om aktiv og sund aldring, som hilses varmt velkommen 
af Europa-Parlamentet, opstiller et sådant klart mål: 

 Forlængelse af den gennemsnitlige sunde levetid med to år.
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Styrkelse af SMV'ers rolle:

SMV'er spiller en yderst vigtig rolle i forbindelse med vellykket innovation. Innovation i EU 
anerkender, at SMV'er har et stort og vigtigt bidrag at yde. For at styrke SMV'ernes rolle bør 
der sikres tilstrækkelig adgang til kapital (Innovation i EU forpligtelse nr. 11 og 12) og den 
administrative byrde bør lettes.

Mere fokus på regionerne:

Regionerne er afgørende for fremme af lokale økonomiske aktiviteter, eftersom de leverer 
infrastrukturen til forskning, energi og mobilitet. Betydningen af regionerne kan ikke 
fremhæves nok. Regionerne skal derfor spille en aktiv og afgørende rolle i de europæiske 
innovationspartnerskaber.


