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Inleiding

Voor Europa is het belang van innovatie duidelijk. De Europese Unie moet innoveren om haar 
concurrentiepositie in de wereld naar een hoger plan te tillen, haar kennisbasis te versterken, 
haar economische positie te verbeteren en de grote maatschappelijke uitdagingen van de 21e 
eeuw te kunnen aangaan. 

Het initiatief Innovatie-Unie is tot nu toe de belangrijkste en meest concrete poging om een 
geïntegreerd Europees innovatiebeleid tot stand te brengen. Het welslagen van dit beleid 
hangt af van de mate van coördinatie van de samenwerking en van het engagement van alle 
betrokkenen op plaatselijk, regionaal, nationaal en Europees niveau.

De inspanningen om innovatie te stimuleren door de voltooiing van de interne markt, en een 
krachtig industrie- en handelsbeleid waarin een zekere en veilige grondstoffenvoorziening een 
van de aandachtspunten vormt, zijn van het allergrootste belang. 

Gelet op de betrokkenheid van alle partners en hun enthousiasme lijkt het niet te gaan 
ontbreken aan voer voor discussie en stof tot nadenken. Dit werkdocument is het startpunt van 
een proces om tot een gezamenlijke aanpak van innovatie te komen. 

Macht aan de burger - mensgerichte innovatie:

Hoewel de Innovatie-Unie oplossingen tracht te vinden voor de grote maatschappelijke 
uitdagingen, blijft het document vaag over de wijze waarop de burgers rechtstreeks bij 
innovatie betrokken zullen worden. De verlangens van de burgers moeten de voornaamste 
drijfveer van innovatie zijn, zij moeten in de gelegenheid worden gesteld om daar mede vorm 
aan te geven. 

De Commissie heeft terecht onderkend dat er wat vaardigheden betreft een groeiende kloof is 
tussen het onderwijs enerzijds en onderzoek en innovatie anderzijds. De publieke en private 
sector moeten investeren in het dichten van deze kloof door projecten te stimuleren als 
'onderwijs voor creativiteit/onderwijs om te innoveren', gericht op een innovatieve 
samenleving via een bottom-upbenadering. De Europese economie moet steunen op de 
kennismaatschappij. 

Sociale innovatie: 

De Innovatie-Unie moet zorgen voor een hoger rendement van het Europees onderzoek, in 
technologisch, zakelijk én sociaal opzicht. Aangezien Europa voor serieuze maatschappelijke 
uitdagingen staat, heeft de Europese Commissie die terecht als leidraad genomen voor haar 
ideeën. Om deze grote uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn technische én sociale 
innovaties nodig; ze kunnen niet los van elkaar worden gezien en moeten tegelijkertijd, zij aan 
zij, worden toegepast. Alle ondersteunende maatregelen die bestemd zijn voor innovatie in het 
algemeen, moeten ook ten goede komen aan sociale innovatie. 

Het voornemen van de Europese Commissie om in 2011 van start te gaan met een Europees 
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proefproject voor sociale innovatie (commitment 7 van de Innovatie-Unie) wordt toegejuicht. 
Een opzichzelfstaand proefproject is echter niet genoeg. Waar mogelijk moet sociale 
innovatie consequent als concept worden opgenomen in de innovatiepartnerschappen, om te 
beginnen het proefproject inzake gezond ouder worden. 

Sociale innovatie kan meerdere vormen aannemen, bijvoorbeeld innovatie op instigatie van de 
publieke sector of sociale innovatie in sociale en managementprocessen. Extra aandacht moet 
worden besteed aan de ondersteuning van proces-/managementinnovatie (bv. 
energiebesparing of arbeidsprocessen). 

Tegengaan van versnippering van beleid en financiering: 

In de mededeling over de Innovatie-Unie wordt onderkend dat het gehele samenstel van EU-
onderzoeks- en innovatieprogramma’s te complex is geworden. De Commissie dringt dan ook 
aan op vereenvoudiging. Eén manier om dat – met name voor het mkb – te bereiken kan het 
invoeren van één loket zijn: het oprichten van één (help)desk waar het mkb, onderzoekers, 
universiteiten, onderzoekscentra, regio’s, bedrijven enz. een aanvraag kunnen indienen voor 
Europese, nationale en lokale financiering van onderzoek en innovatie. Zo’n loket zou ook 
diensten kunnen leveren als het introduceren van de diverse actoren in de toekomstige 
Europese innovatiepartnerschappen.

Wat nodig is in Europa, is een nieuwe benadering van de financiering van innovatie om 
dynamische, innovatieve kleine ondernemingen te bereiken en die te helpen groeien. Er zijn 
nieuwe – zo nodig transnationale - partnerschappen nodig om de risico’s te spreiden en de 
mogelijkheden voor het verdelen van de beschikbare middelen over de instrumenten te 
verbeteren. Om de sociale innovatie verder te stimuleren is er bovendien financiering op EU-
niveau nodig.

Plaatsing van overheidsopdrachten:

Zoals de Commissie in haar mededeling over de Innovatie-Unie stelt, zijn 
overheidsopdrachten goed voor 17% van het bbp van de EU en kunnen zij daarmee een 
belangrijk instrument zijn voor het creëren van een innovatievriendelijke omgeving 
(commitment 19 van de Innovatie-Unie). Ondanks diverse stimulansen zijn op dit moment 
nog maar weinig aanbestedingen, waaronder precommerciële overheidsopdrachten, gericht op 
innovatieve producten en diensten. De vraag is: hoe kunnen deze opdrachten worden 
gestimuleerd? Door overheden hiertoe te verplichten, of door streefcijfers of bindende targets 
vast te stellen? Wat kunnen we leren van voorbeelden zoals Nederland of de Verenigde 
Staten?

Intellectuele eigendom – EU-octrooi en Europees octrooigerecht:

Een krachtig en evenwichtig IER-systeem is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor 
innovatie. Er moet dan ook een alomvattende intellectuele-eigendomstrategie voor de EU 
worden uitgewerkt. 

Het is onacceptabel dat de kosten van een octrooi in Europa kunnen oplopen tot het 
tienvoudige van wat hetzelfde octrooi in de VS of Japan kost. Er wordt al sinds het eind van 
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de jaren zestig van de vorige eeuw gepraat over één Europees octrooistelsel ter vervanging 
van de nationale stelsels, maar dit heeft tot nu toe nog weinig opgeleverd.

Het voornemen van de Commissie om een EU-octrooi in te stellen (commitment 14 van de 
Innovatie-Unie) kan op krachtige steun rekenen. De lidstaten worden verzocht om in 2011 een 
algemeen akkoord hieromtrent te bereiken en te voorkomen dat slechts door een aantal 
lidstaten die zich bereid tonen, intensiever wordt samengewerkt. Het octrooirecht is veel te 
belangrijk om te lijden onder versnippering binnen de interne innovatiemarkt. 

Tegelijk met de invoering van een EU-octrooi moet ook de kwestie van het Europees 
octrooigerecht onverwijld tot een oplossing worden gebracht. 

Er is een EU-brede markt en activiteit nodig voor het handelen rond en delen van intellectuele 
eigendom, inclusief het vereenvoudigen van de toegang tot niet-gebruikte intellectuele-
eigendomsrechten.

Indicatoren:

Er zijn doordachte innovatie-indicatoren nodig om de implementatie van de Innovatie-Unie te 
beoordelen en de ontwikkeling van O&O en innovatie in de lidstaten te volgen. Het STAR 
metrics-initiatief dat momenteel in de Verenigde Staten van Amerika loopt, kan als voorbeeld 
dienen of als richtsnoer worden gebruikt om eenvoudiger vast te stellen welke indicatoren de 
intensiteit van O&O en innovatie het best weergeven. De indicator moet zich toespitsen op 
output en impact, en tevens internationale vergelijking mogelijk maken. 

Europese innovatiepartnerschappen: 

In de Innovatie-Unie zullen Europese innovatiepartnerschappen (EIP’s) in het leven worden 
geroepen (commitments 20 en 21 van de Innovatie-Unie). Met de EIP’s wordt een nieuw 
innovatief concept ingevoerd dat niet alleen moet zorgen voor synergie tussen bestaande en 
toekomstige Europese en lidstaatinitiatieven op innovatiegebied, maar ook voor optimale en 
snelle(re) resultaten en baten voor de Europese samenleving. 

De EIP’s moeten niet zinspelen op een nieuw programma, maar werken als stabiliserend 
instrument door het vaststellen van minimumcriteria voor onderzoek en ontwikkeling. De 
meerwaarde van EIP’s ten opzichte van GTI’s, JP, ETP’s, EOR, EIT en het Lead Market-
initiatief is dat zij geen additioneel onderzoeks- of innovatieprogramma vormen, maar veeleer 
een instrument zijn voor de coördinatie van de bestaande programma’s en daarmee de huidige 
versnippering tegengaan. Om als geslaagd te kunnen worden aangemerkt moeten EIP’s 
ambitieuze maar haalbare doelen stellen, die burgers én bedrijven inspireren. Voorbeelden 
van inspirerende "Man on the Moon"-doelen zijn:

 CO 2-neutrale huisvesting tegen 2020
 Verlaging van de CO 2-emissies van het verkeer met 50%, tegen 2016
 Geen vuilstort meer tegen 2020
 Gemiddelde levensverwachting van 80 jaar in de EU
 Zeldzame aardmetalen voor 95% terugwinnen tegen 2025
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Het eerste proefpartnerschap op het gebied van actief en gezond ouder worden, dat van harte 
wordt toegejuicht door het Europees Parlement, stelt een dergelijk helder doel: 

 Het gemiddelde aantal gezonde jaren met twee verhogen

De rol van het mkb versterken:

Om innovatie tot een succes te maken moet er voor het mkb een uiterst belangrijke rol zijn 
weggelegd. De Innovatie-Unie onderkent dat het mkb een grote en belangrijke bijdrage moet 
leveren. Om de rol van het mkb te versterken moet er voldoende toegang tot kapitaal worden 
geboden (commitments 11 en 12 van de Innovatie-Unie) en moeten de administratieve lasten 
worden teruggedrongen.

Meer aandacht voor de regio’s:

De regio’s vervullen een essentiële rol bij de stimulering van de lokale economische 
bedrijvigheid, aangezien zij de infrastructuur bieden voor onderzoek, energie en mobiliteit. 
Het belang van de regio’s kan dan ook niet genoeg worden benadrukt. Zij moeten daarom een 
actieve en vitale rol spelen in de Europese innovatiepartnerschappen.


