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Úvod

Význam inovácií pre Európu je zrejmý. Európska únia potrebuje inovácie, aby mohla 
podporiť svoju konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle, využiť svoju znalostnú 
základňu, zlepšiť svoju hospodársku situáciu a riešiť dôležité spoločenské výzvy 21. storočia. 

Iniciatíva Únia inovácií je doteraz najdôležitejším a najkonkrétnejším pokusom o integrovanú 
európsku politiku v oblasti inovácií. Úspech politiky závisí od správne koordinovanej 
spolupráce a maximálnej účasti všetkých príslušných účastníkov na úrovni Spoločenstva, na 
regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Najdôležitejšie je úsilie o podnietenie inovácií prostredníctvom dokončenia jednotného trhu, 
ako aj silnej priemyselnej a obchodnej politiky zameranej na bezpečnosť dodávok surovín.

Vzhľadom na zapojenie všetkých partnerov a ich entuziazmus sa očakáva, že bude dostatok 
podnetov na zamyslenie. Tento pracovný dokument je začiatkom tvorby spoločnej inovácie.

Právomoci občanom – inovácie zamerané na ľudí:

Hoci iniciatíva Únia inovácií hľadá riešenia dôležitých sociálnych výziev, dokument je 
nejasný, pokiaľ ide o spôsoby priameho zapojenia občanov do inovácií. Potreby občanov by 
mali byť stredobodom úsilia o inovácie a mali by im umožniť zapojiť sa doňho v úlohe 
spolutvorcov. 

Komisia správne uznala, že pokiaľ ide o vzdelávanie a výskum a inovácie, prejavuje sa vyšší 
nedostatok zručností. Je potrebné, aby verejný a súkromný sektor investoval do prekonania 
týchto nedostatkov prostredníctvom stimulácie projektov ako napríklad: projekt inovačnej 
spoločnosti „vzdelanie pre kreativitu/vzdelaním k inovácii“ na základe prístupu zdola nahor. 
Európske hospodárstvo by malo byť spoločnosťou založenou na znalostiach. 

Sociálne inovácie: 

Je nevyhnutné, aby Únia inovácií zlepšila výsledky európskeho výskumu, a to nielen pokiaľ 
ide o technologické alebo obchodné výsledky, ale takisto o výsledky v sociálnej oblasti. 
Keďže Európa musí riešiť vážne spoločenské výzvy, Európska komisia správne sústreďuje 
svoje myšlienky na tieto výzvy. Pre tieto dôležité výzvy sú nevyhnutné technické a sociálne 
inovácie; nie je možné považovať ich za oddelené a je potrebné uplatňovať ich súčasne. 
Sociálne inovácie by mali využívať všetky podporné opatrenia určené na inovácie všeobecne. 

S potešením sa víta zámer Európskej komisie spustiť pilotný projekt európskych sociálnych 
inovácií do roku 2011 (záväzok Únie inovácií č. 7). Nestačí však mať izolovaný pilotný 
projekt. Sociálne inovácie by mali byť začlenené, ak je to vhodné, do partnerstiev v oblasti 
inovácií a prvý by mal byť pilotný projekt o zdravom starnutí. 

Osobitné inovácie sú javom, ktorý má mnoho aspektov, napríklad inovácie, ktoré inicioval 
verejný sektor, a sociálne inovácie prijaté v sociálnom a riadiacom procese. Osobitnú 
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pozornosť treba venovať podpore inovácie procesov/riadenia (napr. úspory energie alebo 
pracovné procesy). 

Defragmentácia politiky a financovania:

V oznámení o Únii inovácií sa uznáva, že celý systém európskych programov výskumu 
a inovácií sa stal príliš zložitým. Komisia preto žiada zjednodušenie. Jedným spôsobom, ako 
dosiahnuť zjednodušenie, najmä pre MSP, by mohlo byť zavedenie jednotných kontaktných 
miest. Vytvorilo by sa tak jedno miesto (poskytujúce služby), kde by mohli MSP, výskumní
pracovníci, univerzity, výskumné strediská, regióny, podniky atď. požiadať o európske, 
vnútroštátne a miestne financovanie výskumu a inovácií. Jednotné kontaktné miesta by mohli 
rovnako poskytovať služby, ako napríklad zapájať rôznych účastníkov do budúcich 
európskych partnerstiev v oblasti inovácií.

Európa potrebuje nový prístup k financovaniu inovácií, aby sa toto financovanie dostalo 
k dynamickým inovatívnym malým podnikom a prispelo k ich rastu. Nové partnerstvá sú 
nevyhnutné s cieľom podeliť sa o riziká a zlepšiť možnosti spájania finančných prostriedkov 
medzi dostupnými nástrojmi, a to aj na nadnárodnom základe, ak je to nevyhnutné. Okrem 
toho si podpora fondov na sociálne inovácie vyžaduje financovanie na úrovni EÚ.

Verejné obstarávanie:

Ako Komisia uznala vo svojom oznámení o Únii inovácií, verejné obstarávanie predstavuje 
17 % HDP EÚ, a preto môže byť hlavným nástrojom na vytvorenie prostredia, ktoré 
podporuje inovácie (záväzok Únie inovácií č. 19). Napriek niektorým stimulom je 
v súčasnosti len niekoľko účtov verejného obstarávania vrátane obstarávania vo fáze pred 
komerčným využitím zameraných na inovatívne produkty a služby. Otázkou však je, ako je 
možné stimulovať tieto účty verejného obstarávania? Stanovením povinností pre vlády alebo 
stanovením (záväzných) cieľov? Čo môžeme zistiť z príkladov ako Holandsko alebo USA?

Duševné vlastníctvo – patent Spoločenstva a európska patentová jurisdikcia:

Silný a vyvážený systém práv duševného vlastníctva je jednou z najdôležitejších rámcových 
podmienok pre inovácie. Preto je nevyhnutné vytvoriť pre EÚ komplexnú stratégiu v oblasti 
duševného vlastníctva. 

Nie je prijateľné, že náklady na patent v Európe môžu byť desaťnásobne vyššie ako náklady 
na rovnaký patent v USA alebo Japonsku. O zjednotení národných patentových systémov 
v Európe sa diskutuje od konca 60. rokov 20. storočia, aj keď s malým úspechom.

Veľkú podporu má zámer Komisie zaviesť patent Spoločenstva (záväzok Únie inovácií č. 14). 
Od členských štátov sa žiada, aby v roku 2011 predložili dohodu a aby predišli prípadným 
postupom posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré by tak boli ochotné urobiť. 
Právo na udelenie patentu je príliš dôležité, aby bolo roztrieštené v rámci jednotného trhu 
s inováciami. 

Zároveň so zavedením patentu Spoločenstva je takisto potrebné bezodkladne riešiť jednotnú 
európsku patentovú jurisdikciu. 
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Na celoeurópskej úrovni je potrebná činnosť a trh pre obchodovanie s duševným vlastníctvom 
a delenie sa oň vrátane umožnenia prístupu k neuplatneným právam duševného vlastníctva.

Ukazovatele:

Na posúdenie vykonávania Únie inovácií a monitorovanie vývoja v oblasti výskumu, vývoja 
a inovácií v členských štátoch sú dôležité správne navrhnuté ukazovatele inovácií. Iniciatíva
STAR metrics, ktorá sa uskutočňuje v Spojených štátoch amerických, by mohla byť 
príkladom alebo by sa mohla použiť ako usmernenie na uľahčenie určenia prípadných 
ukazovateľov, ktoré najlepšie vyjadria intenzitu výskumu, vývoja a inovácií. Ukazovateľ musí 
byť zameraný na výstup a vplyv a zároveň je nevyhnutné zabezpečiť medzinárodnú 
porovnateľnosť. 

Európske partnerstvá v oblasti inovácií:

V rámci Únie inovácií sa zavádzajú európske partnerstvá v oblasti inovácií (záväzky Únie 
inovácií č. 20 a 21). Európske partnerstvá v oblasti inovácií predstavujú novú inovačnú 
koncepciu zameranú na vytvorenie súčinnosti medzi súčasnými a budúcimi európskymi 
iniciatívami a iniciatívami členských štátov v oblasti inovácií, ako aj na maximalizáciu 
a urýchlenie poskytnutia výsledkov a výhod pre európsku spoločnosť. 

Európske partnerstvá sa nesmú zmieňovať o novom programe, musia však slúžiť ako nástroj, 
ktorý poskytuje stabilitu prostredníctvom stanovenia minimálnych kritérií vo výskume 
a vývoji. Pridaná hodnota európskych partnerstiev v oblasti inovácií v porovnaní so 
spoločnými technologickými iniciatívami, spoločným programovaním, európskymi 
technologickými platformami, Európskym výskumným priestorom, Európskym 
technologickým inštitútom a iniciatívou zameranou na vedúce trhy spočíva v tom, že nejde 
o dodatočný program pre výskum alebo inovácie, ale o nástroj na koordináciu existujúcich 
programov, ktorý tak odstraňuje súčasné roztrieštenie. Na dosiahnutie úspechu je potrebné, 
aby európske partnerstvá v oblasti inovácií stanovili ambiciózne a uskutočniteľné ciele, ktoré 
podnietia občanov aj podniky. Ako príklady podnecujúcich ambicióznych cieľov je možné 
uviesť:

 do roku 2020 dosiahnuť neutrálnu uhlíkovú bilanciu v oblasti bývania
 do roku 2016 znížiť emisie oxidu uhličitého z dopravy o 50 %
 žiadne ďalšie skládky odpadu do roku 2020
 dosiahnuť v EÚ priemernú strednú dĺžku života 80 rokov
 do roku 2025 dosiahnuť obnovu vzácnych zemín na úrovni 95 %

Prvý pilotný projekt partnerstva v oblasti aktívneho a zdravého starnutia, ktorý Európsky 
parlament s radosťou víta, stanovuje tento jasný cieľ: 

 predĺžiť priemernú dĺžku zdravého života o dva roky.

Podpora úlohy MSP:
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MSP zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečenie úspešnosti inovácií. 
Iniciatíva Únia inovácií uznáva, že prínos MSP môže byť veľký a dôležitý. S cieľom podporiť 
úlohu MSP je potrebné zabezpečiť dostatočný prístup ku kapitálu (záväzky Únie inovácií 
č. 11 a 12) a znížiť administratívnu záťaž.

Väčšie zameranie na regióny:

Regióny sú rozhodujúce pri podpore miestnych hospodárskych činností, lebo poskytujú 
infraštruktúru pre výskum, energetiku a mobilitu. Význam regiónov nie je možné dostatočne 
zdôrazniť. Regióny preto musia zohrávať aktívnu a rozhodujúcu úlohu v európskych 
partnerstvách v oblasti inovácií.


