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Įvadas

Inovacijų svarba Europoje akivaizdi. Europos Sąjungai reikia inovacijų konkurencingumui 
pasaulyje stiprinti, žinių bazei išnaudoti, ekonominei padėčiai stiprinti ir pagrindinėms XXI a. 
visuomenės problemoms spręsti. 

Iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ kol kas yra svarbiausias ir konkrečiausias bandymas sukurti 
integruotą Europos inovacijų politiką. Ar pavyks sėkmingai įgyvendinti šią politiką, priklauso 
nuo gerai koordinuojamo bendradarbiavimo ir didžiausio įmanomo visų suinteresuotų 
subjektų dalyvavimo bendruomenės, regionų, valstybių narių ir Europos lygmeniu.

Visų svarbiausia stengtis skatinti inovacijas užbaigiant kurti vieną bendrą rinką ir kuriant 
ryžtingą pramonės bei prekybos politiką atsižvelgiant į žaliavų tiekimo saugumą.  

Reikėtų tikėtis, kad su užsidegimu dalyvaujant visiems partneriams bus pakankamai peno 
apmąstymams. Šis darbo dokumentas – bendrų inovacijų kūrimo pradžia.

Piliečiams suteikiamos galios – į žmones orientuotos inovacijos

Nors strategijoje „Inovacijų sąjunga“ ieškoma pagrindinių visuomenės problemų sprendimo 
būdų, dokumente nepaaiškinama, kaip gyventojai bus tiesiogiai įtraukiami į inovacijų 
diegimą.  Gyventojų poreikiai turėtų būti pagrindinis inovacijų skatinimo aspektas ir turėtų 
leisti gyventojams bendrai kurti inovacijas. 

Komisija deramai pripažino, kad tarp švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų vis didėja 
įgūdžių spraga. Viešasis ir privatusis sektoriai turėtų investuoti siekiant sumažinti šią spragą 
skatindami tokius projektus kaip  kūrybiškumą skatinančio švietimo ir (arba) inovacijoms 
diegti skirto švietimo – novatoriškos visuomenės, naudojant metodą „iš apačios į viršų“; 
Europos ekonomika turėtų būti žinių visuomenė. 

Socialinės inovacijos 

Inovacijų sąjunga turi didinti Europos mokslinių tyrimų duodamą grąžą – ne tik technologinę 
ar verslo grąža, bet ir socialinę grąžą. Kadangi Europa susiduria su didelėmis visuomenės 
problemomis, Europos Komisija deramai savo idėjas pateikė atsižvelgdama į jas. Šioms 
pagrindinėms problemoms išspręsti reikia ir techninių, ir socialinių inovacijų; jos negali būti 
laikomos tarpusavyje atsietomis, o turėtų būti tuo pat metu naudojamos kartu. Socialinėms 
inovacijoms naudos turėtų duoti visos paramos priemonės, skirtos inovacijoms apskritai. 

Labai palankiai vertintinas Europos Komisijos ketinimas iki 2011 m. pradėti bandomąjį 
Europos socialinių inovacijų projektą (su Inovacijų sąjunga susijęs įsipareigojimas Nr. 7). Vis 
dėlto neužtenka vien izoliuoto bandomojo projekto. Socialinės inovacijos tam tikrai atvejais 
turėtų būti įtraukiamos į inovacijų partnerystes pradedant nuo sveiko senėjimo bandomojo 
projekto. 

Specialios inovacijos yra įvairiapusės, pavyzdžiui, viešojo sektoriaus pradedamos diegti 
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inovacijos ir socialiniuose bei valdymo procesuose diegiamos socialinės inovacijos. 
Papildomas dėmesys turėtų būti skiriamas paramos procesui ir (arba) valdymo inovacijoms 
(pvz., energijos taupymui arba darbo procesams). 

Politikos ir finansavimo susiskaidymas

Komunikate dėl „Inovacijų sąjungos“ pripažįstama, kad visa ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programų sistema tapo pernelyg sudėtinga. Todėl Komisija ragina ją paprastinti. Vienas iš 
būdų tai padaryti – ypač MVĮ atveju – galėtų būti pradėti taikyti vieno langelio principą. Tai 
reikštų vieno (paslaugų) langelio, kuriuo naudodamiesi MVĮ, mokslo darbuotojai, 
universitetai, mokslinių tyrimų centrai, regionai, įmonės ir kt. galėtų teikti prašymus dėl 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. 
Naudojant vieną langelį taip pat būtų galima teikti paslaugas, kaip antai supažindinti įvairius 
subjektus su būsimomis Europos inovacijų partnerystėmis.

Europai reikia naujo požiūrio į inovacijų finansavimą, kad būtų galima pasiekti dinamiškas 
novatoriškas mažas įmones ir padėti joms augti. Naujų partnerysčių reikia siekiant pasidalyti 
riziką ir didinti galimybes suderinti turimoms priemonėms skirtas lėšas, jei būtina, taip pat 
tarpvalstybiniu pagrindu. Be to, siekiant skatinti socialines inovacijas, lėšoms reikia ES 
lygmens finansavimo.

Viešieji pirkimai

Kaip Komisija pripažino savo komunikate dėl „Inovacijų sąjungos“, viešieji prikimai sudaro 
17 % ES BVP ir todėl gali būti viena pagrindinių priemonių kurti inovacijoms palankią 
aplinką (su Inovacijų sąjunga susijęs įsipareigojimas Nr. 19). Nepaisant keleto iniciatyvų, šiuo 
metu tik nedidelė pirkimų apskaitos dalis, įskaitant ikiprekybinius viešuosius pirkimus, skirti 
novatoriškiems produktams ir paslaugoms. Klausimas – kaip galima skatinti šią pirkimų 
apskaitą? Ar įpareigojant vyriausybes arba nustatant (privalomus) tikslus? Kokios patirties 
galime pasisemti iš Nyderlandų arba Jungtinių Amerikos Valstijų pavyzdžių?

Intelektinė nuosavybė: Bendrijos patentas ir Europos patentų jurisdikcija

Stipri ir subalansuota intelektinės nuosavybės teisių sistema yra viena svarbiausių inovacijų 
pagrindinių sąlygų. Todėl ES reikia sukurti išsamią intelektinės nuosavybės strategiją. 

Nepriimtina tai, kad Europoje patento išlaidos gali būti dešimt kartų didesnės nei to paties 
patento JAV arba Japonijoje. Nacionalinių Europos patentų sistemų suvienodinimo klausimas 
aptariamas nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio, nors nuveikta nedaug.

Stipriai palaikomas Komisijos ketinimas sukurti Bendrijos patentą (su Inovacijų sąjunga 
susijęs įsipareigojimas Nr. 14). Valstybės narės prašomos 2011 m. pateikti sutikimą, kad 
norinčiose dalyvauti valstybėse narėse būtų išvengta galimų tvirtesnio bendradarbiavimo 
procedūrų. Patentavimo teisė pernelyg svarbi, kad būtų suskaidyta vienoje inovacijų rinkoje. 

Sukūrus Bendrijos patentą kartu taip pat nedelsiant turėtų būti sprendžiamas suvienodintos 
Europos patentų jurisdikcijos klausimas. 
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Reikia ES lygmens prekybos intelektine nuosavybe ir jos sklaidos veiklos ir rinkos, taip pat 
palengvinti galimybes pasinaudoti nepanaudota intelektine nuosavybe. 

Rodikliai

Siekiant įvertinti Inovacijų sąjungos įgyvendinimą ir stebėti mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros (MTTP) bei inovacijų raidą valstybėse narėse, svarbu sukurti gerai apgalvotus 
inovacijų rodiklius. Šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose rengiama STAR metrikos 
iniciatyva galėtų būti pavyzdys arba galėtų būt naudojama kaip gairė, skirta palengvinti tokių 
galimų rodiklių, kurie geriausiai parodytų MTTP ir inovacijų intensyvumą, nustatymą. Pagal 
tokius rodiklius daugiausia dėmesio turi būti skiriama pasekmėms ir rezultatams ir kartu turi 
būti užtikrinamas palyginamumas tarptautiniu mastu. 

Europos inovacijų partnerystės

Inovacijų sąjungoje pradedamos kurti Europos inovacijų partnerystės (su Inovacijų sąjunga 
susiję įsipareigojimai Nr. 20 ir Nr. 21). Europos inovacijų partnerystėse pradedama naudoti 
nauja koncepcija, kuria siekiama sukurti esamų ir būsimų Europos ir valstybių narių inovacijų 
srities iniciatyvų sąveiką ir padidinti bei paspartinti Europos visuomenei skirtų rezultatų bei 
naudos gavimą. 

Europos inovacijų partnerystės neturi priminti naujos programos, o turi būti priemonės, 
kuriomis būtų užtikrinamas stabilumas nustatant būtinuosius mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros kriterijus. Pridėtinė Europos inovacijų partnerysčių vertė, palyginti su 
bendromis technologijų iniciatyvomis, bendromis partnerystėmis, Europos technologijų 
platformomis, Europos mokslinių tyrimų erdve, Europos inovacijos ir technologijos institutu 
ir eksperimentinės rinkos iniciatyva, yra ta, kad tai ne papildoma mokslinių tyrimų ar 
inovacijų programa, o veikiau priemonė esamoms programoms koordinuoti ir taip panaikinti 
dabartinį susiskaidymą.  Siekiant, kad Europos inovacijų partnerystės būtų sėkmingos, joms 
reikėtų iškelti plataus užmojo, tačiau įgyvendinamus tikslus, kurie įkvėptų ir žmones, ir 
įmones. Žmogus kelionei į mėnulį prilygstančių įkvepiančių tikslų pavyzdžiai galėtų būti:

 iki 2020 m. pasiekti, kad iš būstų nebūtų išmetamas CO2;
 iki 2016 m. 50 % sumažinti transporto išmetamo CO2 kiekį;
 iki 2020 m. uždaryti visus sąvartynus;
 užtikrinti 80 m. vidutinę gyvenimo trukmę ES;
 iki 2025 m. rekuperuoti 95 % retųjų žemių elementų;
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Pirmojoje bandomojoje partnerystėje aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje, kurią labai palankiai 
įvertino Europos Parlamentas, nustatytas toks aiškus tikslas: 

 dvejais metais ilgesnė vidutinė sveiko gyvenimo trukmė.

MVĮ vaidmens didinimas

MVĮ atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant užtikrinti inovacijų sėkmę. Inovacijų sąjungoje 
pripažįstama, kad MVĮ turi įnešti didelį ir svarbų indėlį. Siekiant padidinti MVĮ vaidmenį, 
reikėtų užtikrinti pakankamas galimybes gauti kapitalo (su Inovacijų sąjunga susiję 
įsipareigojimai Nr. 11 ir 12) ir sumažinti administracinę naštą.

Daugiau dėmesio regionams

Regionai itin svarbūs stiprinant vietos ekonominę veiklą, nes jie teikia mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, energiją ir užtikrina judumą. Regionų svarbos negalima nuvertinti. Todėl 
regionai Europos inovacijų partnerystėje turi atlikti aktyvų ir gyvybiškai svarbų vaidmenį.


