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Bevezetés

Európa számára az innováció fontossága nyilvánvaló. Az Európai Uniónak innovációra van 
szüksége globális versenyképességének fellendítéséhez, tudásalapjának kiaknázásához, 
gazdasági helyzetének javításához és ahhoz, hogy megbirkózzon a 21. század komoly 
társadalmi kihívásaival. 

Eddig az Innovatív Unió a legfontosabb és legkézzelfoghatóbb próbálkozás az integrált 
európai innovációs politika irányába. A politika sikere egy megfelelően koordinált 
együttműködésen, valamint az összes érintett, közösségi, regionális, nemzeti és európai szintű 
szereplő teljes körű bevonásán múlik.

Mindennél fontosabbak azok a törekvések, amelyek az egységes piac kiteljesítésén, valamint 
a nyersanyagellátás biztonságát szem előtt tartva az erős ipari és kereskedelmi politikán 
keresztül ösztönzik az innovációt. 

Valamennyi partner részvétele és lelkesedése alapján az várható, hogy elegendő ösztönző 
elképzelés áll rendelkezésre a közös gondolkodáshoz. E munkadokumentum a közös 
innováció megteremtésének kiindulópontja.

A polgárok felhatalmazása – az embereket középpontba helyező innováció:

Még ha az Innovatív Unió megoldásokat is keres a komoly társadalmi kihívásokra, a 
dokumentum továbbra sem tisztázza, hogy milyen módon vonják majd be közvetlenül a 
polgárokat az innovációba. Elsősorban a polgárok igényeire kell összpontosítani az innováció 
előrelendítése során, és lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy partnerként működjenek 
közre az innováció megteremtésében. 

A Bizottság helyesen felismerte azt, hogy egyre nagyobb készségbeli különbségek 
mutatkoznak az oktatás, valamint a kutatás és az innováció között. Az állami és 
magánszférának be kell fektetnie ezen szakadék áthidalásába, mégpedig oly módon, hogy 
ösztönzi például a következő projekteket: „oktatás a kreativitásért / oktatás az innovációért” 
egy innovatív társadalom érdekében, az alulról felfelé irányuló megközelítés alkalmazásával. 
Európa gazdaságának tudásalapú társadalomra kell épülnie. 

Társadalmi innováció: 

Az Innovatív Uniónak javítania kell az európai kutatásból származó megtérülést, nem csupán 
a technológiai vagy üzleti előnyöket, hanem a társadalmi hasznot tekintve is. Mivel Európa 
komoly társadalmi kihívásokkal néz szembe, az Európai Bizottság helyesen ezen kihívások 
köré összpontosította elképzeléseit. E komoly kihívások technológiai és társadalmi 
innovációkat is igényelnek; nem választhatók el egymástól, és egyidejűleg, egymás mellett 
kell őket alkalmazni. A társadalmi innováció során igénybe kell venni az általában az 
innovációhoz rendelt összes támogatási intézkedést. 

Kifejezetten üdvözlendő az Európai Bizottság arra irányuló szándéka, hogy 2011-ig elindítsa 



DT\839168HU.doc 3/5 PE452.785v01-00

HU

az európai társadalmi innováció kísérleti projektjét (az Innovatív Unió 7. sz. 
kötelezettségvállalása). Ugyanakkor egyetlen különálló kísérleti projekt nem elegendő. A 
társadalmi innovációt adott esetben be kell építeni az innovációs partnerségekbe, kezdve az 
egészséges öregkorral foglalkozó kísérleti projekttel. 

A különleges innováció sokoldalú, ilyen például az állami szektor által ösztönzött innováció, 
valamint a társadalmi és irányítási folyamatok során érvényesített társadalmi innováció. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatokkal/irányítással kapcsolatos innováció 
támogatására (pl. energiamegtakarítások vagy munkaerő-folyamatok). 

A politika és a finanszírozás elaprózódása: 

Az Innovatív Unióról szóló közlemény elismeri, hogy az EU kutatási és innovációs 
programjainak rendszere összességében túl bonyolulttá vált. Ezért a Bizottság egyszerűsítést 
kér. Az egyszerűsítés megvalósításának egyik módja – különösen a kkv-k esetében – az 
egyablakos ügyintézés bevezetése lehetne. Ilyen például egyetlen (szolgáltató) pont 
kialakítása, ahol a kkv-k, kutatók, egyetemek, kutatóközpontok, régiók, vállalkozások stb. 
európai, nemzeti és helyi kutatási és innovációs forrásokra pályázhatnak. Az egyablakos 
ügyintézés ugyanígy olyan szolgáltatásokat is nyújthatna, mint például a különböző szereplők 
bevezetése a jövőbeli európai innovációs partnerségekbe.

Európának új megközelítésre van szüksége az innováció finanszírozása terén ahhoz, hogy 
elérje a dinamikus innovatív kis cégeket, és segítsen nekik a növekedésben. Új partnerségekre 
van szükség a kockázatok megosztásához, valamint ahhoz, hogy javítsák a források 
összekapcsolásának lehetőségeit a rendelkezésre álló eszközök között, szükség esetén 
transznacionális összefüggésben is. Emellett a társadalmi innováció ösztönzése érdekében a 
forrásokat uniós szinten kell biztosítani.

Közbeszerzés:

Ahogy azt a Bizottság is elismerte az Innovatív Unióról szóló közleményében, a közbeszerzés 
az EU GDP-jének 17%-át teszi ki, ezért kiemelt eszköz lehet az innovációbarát környezet 
megteremtésében (az Innovatív Unió 19. sz. kötelezettségvállalása). A számos ösztönző 
ellenére jelenleg kevés beszerző – ideértve a kereskedelmi forgalmazást megelőző beszerzést 
is – kér innovatív termékeket és szolgáltatásokat. A kérdés a következő: miként 
ösztönözhetők ezek a beszerző ügyfelek? Azáltal, hogy kötelezik a kormányokat, vagy 
(kötelező) célokat rögzítenek? Milyen tanulságokat lehet levonni például Hollandia vagy az 
Egyesült Államok példáiból?

Szellemi tulajdonjog – közösségi szabadalom és európai szabadalmi bíróság:

Az erős és kiegyensúlyozott szellemi tulajdonjogi rendszer egyike az innováció legfontosabb 
keretfeltételeinek. Ezért átfogó szellemi tulajdonjogi stratégiát kell kidolgozni az EU számára. 

Nem elfogadható az a helyet, hogy Európában egy szabadalom költsége tízszerese lehet 
annak, mint amit az USA-ban vagy Japánban kell fizetni ugyanazért a szabadalomért. Az 
európai nemzeti szabadalmi rendszerek egységesítéséről már az 1960-as évek vége óta folyik 
a vita, jóllehet kevés sikerrel.
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Erőteljesen támogatandó a Bizottság abbéli szándéka, hogy létrehozza a közösségi 
szabadalmat (az Innovatív Unió 14. sz. kötelezettségvállalása). A tagállamokat felkérik, hogy 
2011-ben terjesszenek elő egy megállapodást, és kerüljék el az esetleges megerősített 
együttműködési eljárásokat az arra hajlandó tagállamok között. A szabadalmi jog túl fontos 
ahhoz, hogy felaprózódjon az egységes innovációs piacon belül. 

A közösségi szabadalom létrehozásával egyidejűleg haladéktalanul foglalkozni kell az 
egységes európai szabadalmi bírósággal is. 

Egy egész EU-ra kiterjedő tevékenységre, valamint a szellemi tulajdon forgalmazására és 
megosztására szolgáló piacra van szükség, ideértve a nem használt szellemi tulajdonhoz való 
hozzáférés megkönnyítését is.

Mutatók:

Az Innovatív Unió végrehajtásának értékelése, valamint a K+F és az innováció tagállami 
fejlődésének nyomon követése érdekében fontos, hogy jól kialakított innovációs mutatók 
álljanak rendelkezésre. Az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg is folyamatban lévő 
STAR méréstani kezdeményezés példaként szolgálhat, illetve iránymutatásként használható 
fel az olyan lehetséges mutatók azonosításának megkönnyítéséhez, amelyek a legjobban 
tükrözik a K+F és az innováció intenzitását. A mutatóknak az eredményre és a hatásra kell 
összpontosítaniuk, miközben biztosítaniuk kell a nemzetközi összehasonlíthatóságot. 

Európai innovációs partnerségek (EIP):

Az Innovatív Unióban bevezetik az európai innovációs partnerségeket (EIP) (az Innovatív 
Unió 20. és 21. kötelezettségvállalása). Az EIP egy új innovatív elképzelést vezet be, 
amelynek célja szinergiákat létrehozni a meglévő és jövőbeli európai és tagállami 
kezdeményezések között az innováció terén, valamint maximalizálni és felgyorsítani az 
eredmények elérését és az előnyök érvényesülését Európa társadalma számára. 

Az EIP-knek nem szabad új programokra utalniuk, hanem olyan eszközként kell szolgálniuk, 
amely a kutatás és fejlesztés terén minimumkritériumok rögzítésével stabilitást biztosít. Az 
EIP-k hozzáadott értéke a közös technológiai kezdeményezésekhez, a közös projektekhez, az 
európai technológiai platformokhoz, az Európai Kutatási Térséghez, az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézethez és a vezető piaci kezdeményezéshez képest az, hogy az nem egy 
újabb kutatási vagy innovációs program, hanem inkább egy olyan eszköz, amely koordinálja a 
meglévő programokat és ezáltal megszünteti a jelenlegi töredezettséget. A siker érdekében az 
EIP-knek nagyra törő, mégis megvalósítható célokat kell kitűzniük, amelyek lendületet adnak 
mind a polgároknak, mind pedig a vállalkozásoknak. Az ösztönző „Ember a Holdon” 
célkitűzések között a következők szerepelhetnek:

 CO2-semleges háztartások 2020-ig;
 a közlekedésben kibocsátott CO2 50%-os csökkentése 2016-ig;
 2020-ig ne épüljön több hulladéklerakó;
 az EU-ban 80 évre emelkedjen a várható élettartam;
 a ritka földfémek 95%-os visszaállítása 2025-ig.
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Az Európai Parlament által is szívélyesen üdvözölt, az aktív és egészséges időskorral 
foglalkozó első kísérleti partnerség az alábbi világos célt tűzi ki: 

 az egészségben eltöltött élet két évvel történő meghosszabbítása.

A kkv-k szerepének erősítése:

A kkv-k rendkívül fontos szerepet töltenek be az innováció sikerre vitelében. Az Innovatív 
Unió elismeri, hogy a kkv-k számottevő és fontos hozzájárulást nyújthatnak. A kkv-k 
szerepének erősítése érdekében biztosítani kell, hogy elégséges tőke álljon rendelkezésükre 
(az Innovatív Unió 11. és 12. kötelezettségvállalása), és csökkenteni kell az adminisztratív 
terhet.

A régiók kiemeltebb szerepe:

A régiók elengedhetetlen szerepet játszanak a helyi gazdasági tevékenységek fellendítésében, 
mivel biztosítják a kutatási, energetikai és mobilitási infrastruktúrát. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a régiók fontosságát. A régióknak ezért aktív és alapvető szerepet kell 
játszaniuk az európai innovációs partnerségekben.


