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Introducere

Importanţa inovării pentru Europa este evidentă. Uniunea Europeană are nevoie de inovare 
pentru a-şi stimula competitivitatea pe plan mondial, pentru a-şi valorifica baza de cunoştinţe, 
pentru a-şi consolida poziţia economică şi pentru a aborda provocările societale majore ale 
secolului XXI. 

Iniţiativa „O Uniune a inovării” este, până în prezent, cea mai semnificativă şi mai concretă 
tentativă de a crea o politică europeană integrată de inovare. Succesul acestei politici depinde 
de o cooperare bine coordonată şi de implicarea deplină a tuturor actorilor relevanţi la nivel 
local, regional, naţional şi european.

Eforturile de stimulare a inovării prin realizarea pieţei unice, precum şi printr-o politică 
industrială şi comercială solidă, acordând atenţie siguranţei aprovizionării cu materii prime, 
sunt esenţiale. 

Prin implicarea tuturor partenerilor, alături de entuziasmul lor, ar trebui să existe suficiente 
teme de reflecţie. Prezentul document de lucru reprezintă punctul de pornire pentru realizarea 
unei inovări comune.

Puterea conferită cetăţeanului – inovarea orientată spre oameni

Deşi iniţiativa „O Uniune a inovării” caută soluţii la provocările societale majore, documentul 
este neclar în ceea ce priveşte modul în care cetăţenii vor fi direct implicaţi în procesul de 
inovare. Cererile cetăţenilor ar trebui să reprezinte principalul reper pentru realizarea inovării 
şi pentru a permite acestora să se implice în calitate de co-creatori. 

Comisia a recunoscut, în mod just, faptul că există diferenţe din ce în ce mai mari între 
competenţele dobândite prin educaţie şi competenţele necesare cercetării şi inovării. Sectorul 
public şi cel privat ar trebui să investească pentru a reduce aceste diferenţe prin stimularea 
unor proiecte, cum ar fi: „educaţia pentru creativitate/educaţia pentru inovare” – o societate 
inovatoare printr-o abordare „de la bază spre vârf”. Economia europeană ar trebui să se 
dezvolte într-o societate bazată pe cunoaştere. 

Inovarea socială 

Iniţiativa „O Uniune a inovării” ar trebui să îmbunătăţească rezultatele cercetării europene –
nu doar în ceea ce priveşte rezultatele tehnologice sau comerciale, ci şi rezultatele sociale. 
Europa se confruntă cu provocări societale majore, astfel încât Comisia Europeană şi-a axat, 
în mod just, ideile în jurul acestora. Astfel de provocări majore impun realizarea unor inovaţii 
tehnice şi sociale; acestea nu pot fi abordate separat şi ar trebui valorificate împreună şi 
simultan. Inovarea socială ar trebui să beneficieze de toate măsurile de sprijin dedicate 
inovării, în general. 

Este de salutat intenţia Comisiei Europene de a lansa, până în 2011, un proiect-pilot privind 
inovarea socială europeană (angajamentul 7 al iniţiativei „O Uniune a inovării”). Totuşi, un 
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proiect-pilot izolat nu este îndeajuns. Inovarea socială ar trebui inclusă – ori de câte ori este 
cazul – în parteneriatele pentru inovare, începând cu parteneriatul-pilot în domeniul 
îmbătrânirii în condiţii bune de sănătate. 

Inovarea specială este pluriformă, de exemplu, inovarea stimulată de sectorul public şi 
inovarea socială integrată în procesele sociale şi de gestionare. Trebuie acordată o atenţie 
deosebită sprijinirii inovării în materie de procese şi gestionare (de exemplu, procesele de 
economisire a energiei sau procesele de muncă). 

Defragmentarea politicii şi a finanţării 

În comunicarea privind „O Uniune a inovării”, se admite faptul că întregul sistem de sprijinire 
a programelor de cercetare şi inovare a devenit prea complex. Prin urmare, Comisia face apel 
la simplificare. O modalitate de a realiza această simplificare – în special, pentru IMM-uri –
ar putea fi introducerea unui „ghişeu unic”. Adică, crearea unui „ghişeu unic” (de servicii) 
unde IMM-urile, cercetătorii, universităţile, centrele de cercetare, regiunile, întreprinderile 
etc. pot să solicite finanţare europeană, naţională şi locală pentru cercetare şi inovare. De 
asemenea, „ghişeul unic” ar putea oferi şi alte servicii, cum ar fi familiarizarea diverşilor 
actori cu viitoarele parteneriate europene pentru inovare.

Europa are nevoie de o nouă abordare în materie de finanţare a inovării pentru a ajunge şi la 
firmele mici dinamice şi inovatoare şi pentru a le ajuta să se dezvolte. Sunt necesare noi 
parteneriate pentru a partaja riscurile şi pentru a îmbunătăţi posibilităţile de îmbinare a 
finanţării între instrumentele disponibile, dacă este cazul, la un nivel transnaţional. În plus, 
pentru a stimula inovarea socială, este nevoie să se aloce fonduri la nivelul UE.

Achiziţiile publice

Astfel cum a recunoscut Comisia în comunicarea sa privind „O Uniune a inovării”, achiziţiile 
publice reprezintă 17 % din PIB-ul UE şi, prin urmare, pot fi un instrument major de creare a 
unui mediu favorabil inovării (angajamentul 19 al inițiativei „O Uniune a inovării”). În 
prezent, în ciuda mai multor stimulente, achiziţiile, inclusiv cele pre-comerciale, destinate 
produselor şi serviciilor inovatoare sunt puţine. Întrebarea este: cum pot fi stimulate aceste 
achiziţii? Prin constrângerea guvernelor sau prin stabilirea unor ţinte (obligatorii)? Ce 
învăţăminte se pot trage, de exemplu, din experienţa Ţărilor de Jos sau a Statelor Unite ale 
Americii?

Proprietatea intelectuală – brevetul comunitar şi competenţa jurisdicţională în materie 
de brevete europene

Una dintre cele mai importante condiţii-cadru pentru inovare este existenţa unui sistem solid 
şi echilibrat de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare, trebuie 
elaborată o strategie exhaustivă pentru UE în domeniul proprietăţii intelectuale. 

Nu este acceptabil ca, în Europa, costurile unui brevet să fie de zece ori mai mari decât 
costurile aceluiaşi brevet în SUA sau în Japonia. S-au purtat discuţii pe tema unificării 
sistemelor naţionale de brevete din Europa încă de la sfârşitul anilor 1960, deşi fără prea mare 
succes.
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Intenţia Comisiei de a institui un brevet comunitar (angajamentul 14 al inițiativei „O Uniune a 
inovării”) beneficiază de un sprijin amplu. Se solicită statelor membre să prezinte un acord în 
2011 şi să evite eventualele proceduri de cooperare consolidată între statele membre 
interesate. Dreptul de brevetare este prea important pentru a fi fragmentat în cadrul pieţei 
unice a inovării. 

Odată cu instituirea brevetului comunitar, ar trebui abordată, fără întârziere, şi chestiunea 
competenţei jurisdicţionale unice în materie de brevete europene. 

Este necesară o activitate şi o piaţă la nivelul întregii UE pentru a asigura comercializarea şi 
schimbul drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv facilitatea accesului la drepturile de 
proprietate intelectuală neutilizate.

Indicatori

Pentru a evalua punerea în aplicare a iniţiativei „O Uniunea a inovării” şi pentru a monitoriza 
dezvoltarea C-D şi a inovării în statele membre, sunt necesari indicatori de inovare bine 
elaboraţi. Iniţiativa STAR METRICS, în curs de elaborare în Statele Unite ale Americii, ar 
putea servi drept exemplu sau orientare pentru a facilita identificarea unor astfel de eventuali 
indicatori care reflectă cel mai bine intensitatea C-D şi a inovării. Indicatorii trebuie să se 
axeze pe rezultate şi impact, asigurând, în acelaşi timp, comparabilitatea la nivel internaţional. 

Parteneriatele europene pentru inovare (PEI)

Iniţiativa „O Uniune a inovării” introduce parteneriatele europene pentru inovare (PEI) –
angajamentele 20 şi 21 ale iniţiativei „O Uniune a inovării”. PEI instituie un nou concept 
inovator menit să creeze o sinergie între actualele şi viitoarele iniţiative europene şi ale 
statelor membre în domeniul inovării, precum şi să optimizeze şi să accelereze obţinerea de 
rezultate şi de beneficii pentru societatea europeană. 

PEI nu trebuie să se refere la un nou program, ci trebuie să reprezinte un instrument de 
stabilitate prin introducerea unor criterii minime în domeniul cercetării şi al dezvoltării. 
Valoarea adăugată a PEI comparativ cu ITC, PC, PTE, SEC, EIT şi iniţiativa privind pieţele-
pilot este faptul că PEI nu reprezintă un alt program de cercetare şi inovare, ci, mai degrabă, 
un instrument de coordonare a programelor existente, eliminând astfel fragmentarea existentă 
în prezent. Pentru a avea succes, PEI ar trebui să stabilească obiective ambiţioase, dar 
realizabile, care să inspire atât cetăţenii, cât şi mediul de afaceri. Exemple de obiective de 
inspiraţie, de genul „omul pe lună”, ar putea fi:

 locuinţe cu amprentă neutră de carbon până în 2020;
 o reducere cu 50 % a emisiilor de CO2 generate de trafic până în 2016;
 eliminarea depozitelor de deşeuri până în 2020;
 o speranţă medie de viaţă de 80 de ani în UE;
 o recuperare în proporţie de 95 % a pământurilor rare până în 2025.

Primul parteneriat-pilot în domeniul îmbătrânirii active şi în condiţii bune de sănătate, salutat 
cu interes de Parlamentul European, îşi fixează un astfel de obiectiv clar: 
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 creşterea cu doi ani a numărului mediu de ani de viaţă sănătoşi.

Stimularea rolului IMM-urilor

IMM-urile deţin un rol important în asigurarea succesului inovării. Iniţiativa „O Uniune a 
inovării” recunoaşte faptul că IMM-urile vor aduce o mare şi importantă contribuţie în acest 
sens. Pentru a stimula rolul IMM-urilor, trebuie să se asigure un acces suficient la capital 
(angajamentele 11 şi 12 ale iniţiativei „O Uniune a inovării”) şi trebuie să se reducă sarcina 
administrativă.

Un mai mare accent pe regiuni

Regiunile sunt esenţiale pentru stimularea activităţilor economice locale, întrucât acestea 
oferă infrastructura pentru cercetare, energie şi mobilitate. Trebuie să se insiste asupra 
importanţei regiunilor. Prin urmare, este necesar ca acestea să deţină un rol activ şi esenţial în 
cadrul parteneriatelor europene pentru inovare.


