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Ievads

Inovācijas nozīme Eiropā ir acīmredzama. Eiropas Savienībai ir nepieciešama inovācija, lai 
palielinātu tās konkurētspēju pasaulē, izmantotu tās zināšanu bāzi, uzlabotu tās ekonomisko 
stāvokli un risinātu 21. gadsimta lielās sabiedrības problēmas.

Līdz šim brīdim Inovācijas savienības iniciatīva ir visnozīmīgākais un konkrētākais 
mēģinājums integrēt Eiropas inovāciju politiku. Politikas izdošanās ir atkarīga no visu 
iesaistīto dalībnieku labi koordinētas sadarbības un maksimālas līdzdalības kopienas, 
reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.

Īpaši svarīgi ir centieni stimulēt inovāciju, izveidojot vienotu tirgu, kā arī spēcīgu rūpniecības 
un tirdzniecības politiku, lai nodrošinātu izejvielu piegādi.

Pamatojoties uz visu partneru līdzdalību un viņu entuziasmu, gaidāms, ka būs pietiekami 
daudz vielas pārdomām. Šis darba dokuments ir sākums kopīgas inovācijas izveidei.

Vara pilsoņiem — sabiedrībai paredzēta inovācija:

Lai gan Inovācijas savienība meklē risinājumus lielajām sabiedrības problēmām, dokumentā 
paliek neskaidri veidi, kā iedzīvotāji tiks tieši iesaistīti inovācijā. Galvenā uzmanība 
inovācijas stimulēšanā jāpievērš pilsoņu vajadzībām, un jāļauj pilsoņiem darboties kā 
līdzautoriem.

Komisija jau ir pamatoti atzinusi, ka pastāv pieaugoša iemaņu atšķirība starp izglītības un 
pētniecības, un inovācijas jomām. Valsts un privātajam sektoram būtu jāinvestē šo atšķirību 
novēršanā, veicinot projektus, piemēram: „izglītība jaunradei / izglītība inovācijai”, 
novatoriskai sabiedrībai, izmantojot „augšupejas” pieeju. Eiropas ekonomikai ir jābūt uz 
zināšanām balstītai sabiedrībai.

Sociālā inovācija:

Inovācijas savienībai jāuzlabo Eiropas pētniecības atdeve — ne tikai attiecībā uz tehnoloģisko 
un uzņēmējdarbības atdevi, bet arī attiecībā uz sociālo atdevi. Ņemot vērā, ka Eiropas 
saskaras ar nopietnām sabiedrības problēmām, Eiropas Komisija ir pamatoti veidojusi savas 
idejas ap tām. Šādām lielām problēmām ir nepieciešamas gan tehniskās inovācijas, gan 
sociālās inovācijas, tās nevar atdalīt vienu no otras un būtu jāizmanto vienlaikus un kopā.
Sociālajai inovācijai būtu jāgūst labums no visiem atbalsta pasākumiem, kas paredzēti 
inovācijai kopumā.

Eiropas Komisijas nodoms uzsākt Eiropas sociālās inovācijas izmēģinājuma projektu līdz 
2011. gadam (Inovācijas savienības 7. apņemšanās) ir ļoti apveicams. Tomēr nepietiek ar 
atsevišķu izmēģinājuma projektu. Sociālā inovācija (atbilstošā gadījumā) jāietver inovācijas 
partnerībās, sākot ar veselīgas novecošanas izmēģinājuma projektu.

Speciālā inovācija ir daudzšķautņaina, piemēram, valsts sektora ierosināta inovācija un 
sociālā un vadības procesā pieņemta sociālā inovācija. Īpaša uzmanība ir jāpievērš atbalsta 
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procesam / vadības inovācijai (piemēram, enerģijas taupīšana vai darba procesi).

Politikas un finansējuma sadrumstalotības mazināšana:

Paziņojumā par Inovācijas savienību ir apliecināts, ka visa ES pētniecības un inovāciju 
programmu sistēma ir kļuvusi pārāk sarežģīta. Tādēļ Komisijas pieprasa vienkāršošanu. Viens 
veids, kā panākt vienkāršošanu — īpaši MVU — varētu būt vienota dienesta ieviešana.
Tādējādi tiktu izveidots viens punkts (dienests), kurā MVU, pētnieki, universitātes, 
pētniecības centri, reģioni, uzņēmumi u. c. var pieteikties Eiropas, valsts un vietējam 
pētniecības un inovāciju finansējumam. Vienotais dienests varētu vienlaicīgi sniegt arī tādus 
pakalpojumus kā dažādu dalībnieku iepazīstināšana ar turpmākajām Eiropas inovācijas 
partnerībām.

Eiropai ir nepieciešama jauna pieeja inovācijas finansēšanai, lai sasniegtu dinamiskus, 
novatoriskus mazos uzņēmumus un palīdzētu tiem attīstīties. Ir nepieciešamas jaunas 
partnerības, lai sadalītu risku, kā arī uzlabotu iespējas apvienot pieejamo instrumentu 
finansējumu, ja nepieciešams — arī starptautiskā līmenī. Turklāt, lai stimulētu sociālās 
inovācijas finansējumu, ir nepieciešama ES līmeņa finansēšana.

Publiskais iepirkums:

Kā Komisija konstatējusi savā Paziņojumā par Inovācijas savienību, publiskais iepirkums 
atbilst 17 % no ES IKP un tādējādi var būt nozīmīgākais instruments, lai izveidotu inovācijām 
labvēlīgu vidi (Inovācijas savienības 19. apņemšanās). Neskatoties uz vairākām iniciatīvām, 
šobrīd tikai nedaudzu iepirkumu (ietverot iepirkumus pirmstirdzniecības posmā) mērķis ir 
novatoriski produkti un pakalpojumi. Jautājums ir šāds: kā varētu veicināt šos iepirkumus?
Uzliekot pienākumus valdībām vai nosakot (saistošus) uzdevumus? Ko mēs varam mācīties 
no piemēriem — Nīderlandes vai Amerikas Savienotajām Valstīm?

Intelektuālais īpašums — Kopienas patents un Eiropas patentu jurisdikcija:

Stingra un līdzsvarota intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) sistēma ir viens no būtiskākajiem 
inovācijas pamatnosacījumiem. Tādēļ ir jāizstrādā ES paredzēta visaptveroša intelektuālā 
īpašuma stratēģija.

Ir nepieņemami, ka patenta izmaksas Eiropā ir desmitkārt lielākas par tāda paša patenta 
izmaksām ASV vai Japānā. Valsts patentu sistēmu vienādošana Eiropā ir tikusi apspriesta 
kopš 20. gs. sešdesmito gadu beigām, lai gan ar nelieliem panākumiem.

Komisijas nodoms izveidot Kopienas patentu (Inovācijas savienības 14. apņemšanās) tiek 
noteikti atbalstīts. Dalībvalstis tiek lūgtas 2011. gadā sagatavot vienošanos un izvairīties no 
iespējamām ciešākas sadarbības procedūrām starp piedalīties gatavajām dalībvalstīm.
Patentēšanas tiesības ir pārāk nozīmīgas, lai tās tiktu sašķeltas vienotajā inovācijas tirgū.

Vienojoties par Kopienas patenta izveidošanu, ir nekavējoties jāuzsāk arī vienotas Eiropas 
Patenta jurisdikcijas izveide.

Ir nepieciešama ES mēroga darbība un tirgus intelektuālā īpašuma tirdzniecībai un apmaiņai, 
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ietverot piekļuves veicināšanu neizmantotajam IĪ.

Rādītāji:

Lai izvērtētu Inovācijas savienības īstenošanu un pārraudzītu pētniecības un attīstības, kā arī 
inovācijas izaugsmi dalībvalstīs, ir būtiski apzināt labi izstrādātus inovācijas rādītājus. STAR
metrikas iniciatīva, kas top Amerikas Savienotajās Valstīs, varētu kalpot par piemēru vai tikt 
izmantota kā vadlīnija, lai sekmētu šādu iespējamo rādītāju, kas vislabāk atspoguļo 
pētniecības un attīstības, kā arī inovācijas intensitāti, noteikšanu. Rādītājam jābūt vērstam uz 
rezultātiem un ietekmi, nodrošinot starptautisku salīdzināmību.

Eiropas inovācijas partnerības (EIP):

Inovācijas savienībā tiek ieviestas Eiropas inovācijas partnerības (EIP) (Inovācijas savienības 
20. un 21. apņemšanās). Ar EIP tiek īstenota jauna novatoriska koncepcija, kuras mērķis ir 
izveidot sinerģiju starp esošajām un turpmākajām Eiropas un dalībvalstu iniciatīvām 
inovācijas jomā, kā arī palielināt un paātrināt rezultātu un ieguvumu nodrošināšanu Eiropas 
sabiedrībai.

EIP nedrīkst uztvert kā jaunu programmu, bet tām ir jākalpo par instrumentu, kas nodrošina 
stabilitāti, izveidojot obligātos kritērijus pētniecības un attīstības jomā. EIP pievienotā vērtība, 
salīdzinot ar JTI, JP, ETP, ERA, EIT un vadošā tirgus iniciatīvu, ir tāda, ka tā nav papildu 
pētniecības vai inovācijas programma, bet drīzāk instruments esošo programmu koordinēšanai 
un līdz ar to pašreizējās sadrumstalotības novēršanai. Lai EIP būtu veiksmīgas, tām ir 
jāuzstāda augsti, bet izpildāmi mērķi, kas iedvesmo gan pilsoņus, gan uzņēmumus.
Iedvesmojošu „Cilvēks uz mēness” mērķu piemēri varētu ietvert:

 CO2 neitrālus mājokļus līdz 2020. gadam,
 satiksmes CO2 samazināšanu par 50 % līdz 2016. gadam,
 atkritumu izgāztuvju likvidēšanu līdz 2020. gadam,
 vidējo paredzamo dzīves ilgumu ES — 80 gadi,
 retzemju metālu rekuperāciju 95 % apmērā līdz 2025. gadam.

Pirmā izmēģinājuma partnerība saistībā ar aktīvu un veselīgu novecošanu, kuru atzinīgi 
novērtēja Eiropas Parlaments, ir noteikusi šādu skaidru mērķi:

 pagarināt vidējo veselīgo dzīves ilgumu par diviem gadiem.

MVU lomas palielināšana:

MVU ir ļoti nozīmīga loma, lai inovācijas būtu veiksmīgas. Inovācijas savienība apzinās, ka 
MVU var sniegt lielu un nozīmīgu ieguldījumu. Lai palielinātu MVU lomu, jānodrošina 
pietiekama pieeja kapitālam (Inovācijas savienības 11. un 12. apņemšanās) un jāsamazina 
administratīvais slogs.

Pievēršanās reģioniem:
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Reģioni ir būtiski vietējo saimniecisko darbību veicināšanā, jo tie nodrošina pētniecības, 
enerģētikas un mobilitātes infrastruktūru. Reģionu nozīmi nav iespējams pārvērtēt. Tādēļ 
reģioniem ir jāpilda aktīva un svarīga loma Eiropas inovācijas partnerībās.


