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Wprowadzenie

Znaczenie innowacji dla Europy jest oczywiste. Unia Europejska potrzebuje innowacji, aby 
zwiększać swoją globalną konkurencyjność, odpowiednio wykorzystać swoją bazę wiedzy, 
wzmacniać swoją pozycję gospodarczą i stawić czoła wielkim wyzwaniom społecznym XXI 
wieku.

Jak dotąd, inicjatywa Unia innowacji jest najbardziej istotną i konkretną próbą stworzenia 
zintegrowanej, europejskiej polityki innowacji. Sukces polityki uzależniony jest od właściwie 
skoordynowanej współpracy i maksymalnego zaangażowania wszystkich właściwych 
podmiotów na poziomie społecznościowym, regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim.

Szczególnie ważne są działania na rzecz stymulowania innowacji, czyli dokończenie prac nad 
jednolitym rynkiem oraz prowadzenie silnej polityki w dziedzinie przemysłu i handlu, przy 
uwzględnieniu bezpieczeństwa dostaw surowców.

Opierając się na zaangażowaniu i entuzjazmie wszystkich partnerów, należy spodziewać się 
wystarczającego materiału do przemyśleń. Prezentowany dokument roboczy jest punktem 
wyjścia do tworzenia wspólnych innowacji.

Wzmocnienie pozycji obywateli – innowacje ukierunkowane na zwykłych ludzi

Nawet jeśli Unia innowacji przewiduje znalezienie rozwiązań ważnych problemów 
społecznych, w dokumencie nie określono wyraźnie sposobów bezpośredniego angażowania 
obywateli w innowacje. Potrzeby obywateli powinny być głównym punktem zainteresowania 
oraz powinny napędzać innowacje i jednocześnie pozwalać obywatelom na angażowanie się 
w charakterze współtwórców.

Komisja słusznie stwierdziła, że występuje coraz większe zapotrzebowanie na umiejętności 
łączące edukację z badaniami i innowacjami. Sektor publiczno-prywatny powinien 
inwestować z myślą o wypełnieniu tych luk przez wdrażanie stymulujących projektów, np.: 
edukacja dla kreatywności/edukacja dla innowacji w społeczeństwie innowacyjnym przy 
wykorzystaniu podejścia oddolnego. Gospodarka Europy powinna wyrażać się w 
społeczeństwie opartym na wiedzy.

Innowacje społeczne:

Unia innowacji musi zwiększyć korzyści płynące z europejskich prac badawczych nie tylko 
pod względem zysków w dziedzinie technologii i dla przedsiębiorstw, ale także pod 
względem korzyści społecznych. Jako że Europa stoi przed poważnymi wyzwaniami 
społecznymi, Komisja Europejska słusznie skupiła swoją uwagę na tych właśnie problemach.
Te wielkie wyzwania wymagają zarówno innowacji technicznych, jak i społecznych; 
innowacje te nie mogą być postrzegane jako odrębne od siebie i powinny być 
wykorzystywane razem i równocześnie. W innowacjach społecznych należy wykorzystywać 
wszystkie środki wsparcia dostępne ogólnie dla innowacji.
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Wyrażony przez Komisję Europejską zamiar zainicjowania do 2011 r. pilotażowego 
programu europejskich innowacji społecznych (Unia innowacji, zobowiązanie nr 7) jest 
niezwykle chwalebny. Jednak samo posiadanie odosobnionego projektu pilotażowego nie 
wystarczy. Innowacje społeczne należy uwzględniać – w stosownych wypadkach – w 
partnerstwach innowacji, poczynając od projektu pilotażowego w dziedzinie zdrowego 
starzenia się.

Innowacje specjalne są zjawiskiem wieloaspektowym, a są to, na przykład, innowacje 
inicjowane przez sektor publiczny i innowacje społeczne wdrażane w procesach społecznych i 
procesach zarządzania. Szczególną uwagę należy zwrócić na wsparcie innowacyjnych 
procesów/form zarządzania (np. oszczędzanie energii, procesy pracownicze).

Defragmentacja polityki i finansowania:

W komunikacie w sprawie Unii innowacji przyznano, że cały system wsparcia unijnych 
programów badawczych i innowacyjnych stał się zbyt złożony. Dlatego Komisja wzywa do 
jego uproszczenia. Jednym sposobem doprowadzenia do uproszczenia – zwłaszcza w 
przypadku MŚP – mogłoby być utworzenie „pojedynczego punktu kontaktowego”.
Oznaczałoby to stworzenie jednego punktu (obsługowego), w którym MŚP, naukowcy, 
uniwersytety, centra badawcze, regiony, przedsiębiorstwa, itp. mogliby ubiegać się o 
europejskie, krajowe i lokalne dofinansowanie dla badań i innowacji. „Pojedynczy punkt 
kontaktowy” mógłby równie dobrze świadczyć usługi np. przedstawiania różnych podmiotów 
do udziału w przyszłych europejskich partnerstwach innowacji.

Europa potrzebuje nowego podejścia do finansowania innowacji, ażeby dotrzeć do 
dynamicznych i innowacyjnych małych firm i pomóc im w rozwoju. Konieczne są nowe 
partnerstwa, aby zmniejszać ryzyko i zwiększać możliwości łączenia środków finansowych 
między dostępnymi instrumentami, w razie konieczności również na zasadzie transnarodowej.
Ponadto, jednym z czynników napędzających innowacje społeczne jest konieczność 
finansowania funduszy na poziomie UE.

Zamówienia publiczne:

W swoim komunikacie w sprawie Unii innowacji Komisja stwierdziła, że zamówienia 
publiczne stanowią około 17% PKB UE i w związku z tym mogą być ważnym narzędziem w 
tworzeniu warunków sprzyjających innowacjom (Unia innowacji, zobowiązanie nr 19).
Oprócz kilku inicjatyw, obecnie niewiele zamówień publicznych, w tym zamówień 
przedkomercyjnych, dotyczy innowacyjnych produktów i usług. Powstaje zatem pytanie: jak 
można stymulować takie zamówienia publiczne? Nakładając zobowiązania na rządy czy 
wyznaczając (wiążące) cele? Czego możemy nauczyć się od Holandii i Stanów 
Zjednoczonych?

Własność intelektualna – patent wspólnotowy i europejska jurysdykcja w sprawach 
patentowych:

Silny i zrównoważony system praw własności intelektualnej jest jednym z najważniejszych 
warunków wstępnych innowacji. Dlatego należy opracować kompleksową strategię związaną 
z własnością intelektualną w UE.
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Nie można akceptować sytuacji, w której koszty patentu w Europie nawet dziesięciokrotnie 
przewyższają koszt tego samego patentu w USA lub Japonii. Unifikacja krajowych systemów 
patentowych w Europie jest przedmiotem dyskusji już od drugiej połowy lat 60., ale rezultaty 
są mierne.

Wyrażony przez Komisję Europejską zamiar wprowadzenia patentu wspólnotowego (Unia 
innowacji, zobowiązanie nr 14) ma niezwykle silne poparcie. Państwa członkowskie mają 
przedstawić porozumienie w 2011 r. i unikać potencjalnych procedur wzmocnionej 
współpracy między chętnymi państwami członkowskimi. Prawo patentowe jest zbyt ważne, 
aby ulegało fragmentacji w obrębie jednolitego rynku innowacji.

Wraz z wprowadzeniem patentu UE, należy bez dalszych opóźnień ustanowić jednolitą 
europejską jurysdykcję w sprawach patentowych.

Konieczne jest podejmowanie działań na poziomie UE i utworzenie ogólnoeuropejskiego 
rynku w zakresie handlu i udostępniania własności intelektualnej, a także w zakresie 
ułatwiania dostępu do nieużywanej własności intelektualnej.

Wskaźniki:

Do oceny wdrażania Unii innowacji w życie oraz monitorowania rozwoju prac badawczo-
rozwojowych i innowacji w państwach członkowskich niezbędne są dobrze zaprojektowane 
wskaźniki innowacji. Realizowana obecnie w Stanach Zjednoczonych inicjatywa STAR 
METRICS mogłaby służyć jako przykład lub zostać wykorzystana jako wytyczna w celu 
łatwiejszego zidentyfikowania ewentualnych wskaźników, które najlepiej odzwierciedlałyby 
intensywność badań i rozwoju oraz innowacji. Wskaźnik taki musiałby koncentrować się na 
wynikach i skutkach oraz zapewniać porównywalność na szczeblu międzynarodowym.

Europejskie partnerstwa innowacji:

W ramach Unii innowacji tworzone są europejskie partnerstwa innowacji (Unia innowacji, 
zobowiązania nr 20 i 21). Europejskie partnerstwo innowacji wprowadza nowatorską 
koncepcję mającą na celu wytworzenie synergii między istniejącymi i nowymi inicjatywami 
europejskimi i inicjatywami państw członkowskich w dziedzinie innowacji, a także 
maksymalizację i przyspieszenie uzyskania wyników i korzyści dla społeczeństwa Europy.

Europejskie partnerstwo innowacji nie może być nowym programem, ale narzędziem 
zapewniającym stabilność poprzez wyznaczenie minimalnych kryteriów w badaniach i 
rozwoju. W odróżnieniu od wspólnych inicjatyw technologicznych, wspólnych programów, 
europejskiej platformy technologicznej, europejskiej przestrzeni badawczej i Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii, wartością dodaną europejskiego partnerstwa innowacji jest 
to, iż nie jest ono kolejnym programem badawczym ani innowacyjnym, ale raczej 
instrumentem służącym koordynacji dotychczasowych programów i w ten sposób 
eliminującym obecną fragmentację. Aby odnieść sukces, europejskie partnerstwa innowacji 
powinny wyznaczać ambitne, ale wykonalne cele, które inspirują zarówno obywateli, jak i 
przedsiębiorstwa. Wśród przykładów inspirujących celów z kategorii „Człowiek na 
Księżycu” można wymienić:
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 budownictwo mieszkaniowe neutralne pod względem emisji CO2 do 2020 r.;
 redukcję o 50% emisji CO2 pochodzącego ze spalin do 2016 r.;
 żadnych składowisk odpadów do 2020 r.;
 wydłużenie średniej długości życia w UE do 80 lat;
 odzysk ziem rzadkich w 95% do 2025 r.

Pierwsze pilotażowe partnerstwo dotyczące aktywnego i zdrowego starzenia się, z 
zadowoleniem przyjęte przez Parlament Europejski, wyznacza następujący, wyraźny cel:

 wydłużenie średniej długości życia w zdrowiu o dwa lata.

Wzmocnienie roli MŚP:

MŚP odgrywają niezwykle istotną rolę w tworzeniu udanych innowacji. Unia innowacji 
potwierdza, że MŚP mają potencjał do wniesienia ogromnego i ważnego wkładu. Aby 
wzmocnić rolę MŚP, należy zapewnić odpowiedni dostęp do kapitału (Unia innowacji, 
zobowiązania nr 11 i 12) oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Więcej uwagi dla regionów:

Regiony odgrywają kluczową rolę we wspieraniu lokalnej działalności gospodarczej, 
ponieważ zapewniają infrastrukturę niezbędną do badań, energię i mobilność. Znaczenia 
regionów nie można przecenić. Dlatego regiony powinny odgrywać aktywną i istotną rolę w 
europejskich partnerstwach innowacji.


