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Uvod

Pomembnost inovacij za Evropo je očitna. Evropska unija potrebuje inovacije, da poveča 
svojo konkurenčnost na svetovnem trgu, unovči svoje znanje, izboljša svoj gospodarski 
položaj in se uspešno sooči z največjimi družbenimi izzivi 21. stoletja.

Pobuda za Unijo inovacij je doslej najpomembnejši in najkonkretnejši poskus povezovanja na 
področju evropske inovacijske politike. Uspešnost politike je odvisna od dobro usklajenega 
sodelovanja in čim večje vključenosti vseh deležnikov na ravni lokalnih skupnosti ter na 
regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Prizadevanja za spodbujanje inovacij v procesu oblikovanja enotnega trga ter z močno 
industrijsko in trgovinsko politiko, pri čemer se posebna pozornost namenja zanesljivi oskrbi 
s surovinami, so ključnega pomena.

Glede na vključenost vseh partnerjev in njihovo odločnost je moč pričakovati dovolj pobud in 
zamisli. Ta delovni dokument je prvi korak k skupnim inovacijam.

Moč državljanom – inovacije, usmerjene k ljudem:

Čeprav je namen Unije inovacij najti rešitve spričo velikih družbenih izzivov, iz dokumenta ni 
jasno razvidno, kako bodo državljani neposredno sodelovali pri inovacijah. Zahteve 
državljanov bi morale biti v središču vseh inovacij, državljani pa bi morali sodelovati kot 
soustvarjalci.

Komisija je upravičeno ugotovila, da razkorak v veščinah med izobraževanjem ter 
raziskavami in inovacijami narašča. Javni in zasebni sektor bi morala vlagati v projekte, s 
katerimi je moč zmanjšati ta razkorak, npr.: „izobraževanje za ustvarjalnost/izobraževanje za 
inovacije“ za spodbujanje inovativne družbe z uporabo pristopa od spodaj navzgor. Evropsko 
gospodarstvo mora biti na znanju temelječa družba.

Socialne inovacije: 

Unija inovacij mora zagotoviti boljše donose evropskih raziskav – pri tem ne gre le za 
tehnološke ali poslovne donose, temveč tudi za družbene. Evropa se sooča s pomembnimi 
družbenimi izzivi, zato se je Komisija pri oblikovanju svojih zamisli upravičeno osredotočila 
nanje. Zaradi teh velikih izzivov so potrebne tehnične in socialne inovacije; teh inovacij ni 
mogoče obravnavati ločeno, temveč jih je treba uporabljati hkrati. Socialnim inovacijam bi 
bilo treba zagotoviti vso podporo, ki se z raznimi podpornimi ukrepi zagotavlja inovacijam na 
splošno.

Namera Evropske komisije, da do leta 2011 začne izvajati pilotni projekt evropskih socialnih 
inovacij (zaveza Unije inovacij št. 7), je zelo dobrodošla. Vendar en sam pilotni projekt ni 
dovolj. Socialne inovacije je treba – kadar je to primerno – vključiti v partnerstva za 
inovacije, začenši s pilotnim partnerstvom na področju zdravega staranja.
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Posebne inovacije so večplastne, npr. inovacije, ki jih spodbuja javni sektor, in socialne 
inovacije v okviru socialnih in upravljavskih procesov. Posebno pozornost je treba nameniti 
podpori za inovacije na področju procesov/upravljanja (npr. procesov na področju energijskih 
prihrankov ali delovnih procesov).

Združevanje politik in financiranja:

V sporočilu o Uniji inovacij je zapisano, da je postal sistem programov raziskav in inovacij 
EU preveč zapleten. Zato Komisija meni, da ga je treba poenostaviti. To je mogoče doseči –
zlasti za mala in srednja podjetja – z uvedbo točk „vse na enem mestu“. Tako bi bila 
ustanovljena ena služba, ki bi sprejemala vloge malih in srednjih podjetij, raziskovalcev, 
univerz, raziskovalnih centrov, regij, podjetij itd. za financiranje raziskav in inovacij iz 
evropskih, nacionalnih in lokalnih virov. Na tej točki „vse na enem mestu“ bi lahko prav tako 
ponujali storitve, kot je informiranje različnih akterjev o prihodnjih evropskih partnerstvih za 
inovacije.

Evropa mora oblikovati nov pristop k financiranju inovacij, s katerim bo dosegla dinamična in 
inovativna mala podjetja ter jim omogočila nadaljnjo rast. Potrebna so nova partnerstva za 
delitev tveganj in izboljšanje možnosti za združevanje finančnih sredstev iz različnih 
instrumentov, ki so na voljo, po potrebi tudi na nadnacionalni ravni. Poleg tega je treba 
sredstva za spodbujanje socialnih inovacij zagotoviti tudi na ravni EU.

Javna naročila:

Komisija v svojem sporočilu o Uniji inovacij navaja, da javna naročila predstavljajo 17 % 
BDP Evropske unije in so zato lahko pomembno orodje za ustvarjanje okolja, ki je naklonjeno 
inovacijam (zaveza Unije inovacij št. 19). Kljub številnim spodbudam je trenutno le malo 
javnih naročil, vključno s predkomercialnimi naročili, ki zadevajo inovativne izdelke in 
storitve. Postavlja pa se vprašanje, kako bi lahko spodbudili ta naročila. Ali je treba k temu 
obvezati vlade ali je treba zastaviti (zavezujoče) cilje? Kaj učijo izkušnje, npr. nizozemske ali 
iz Združenih držav Amerike?

Intelektualna lastnina – patent Skupnosti in evropska patentna jurisdikcija:

Trden in uravnotežen sistem ureditve pravic intelektualne lastnine je eden od 
najpomembnejših okvirnih pogojev za inovacije. Zato je treba oblikovati celovito strategijo za 
področje intelektualne lastnine v EU.

Ni sprejemljivo, da so lahko stroški patenta v Evropi tudi do desetkrat višji od stroškov istega 
patenta v ZDA ali na Japonskem. Razprava o poenotenju nacionalnih sistemov patentiranja v 
Evropi teče že od konca 60. let 20. stoletja, vendar z malo uspeha.

Namera Komisije, da vzpostavi patent Skupnosti (zaveza Unije inovacij št. 14), je deležna 
široke podpore. Države članice so pozvane, da leta 2011 sklenejo sporazum in se izognejo 
morebitnim procesom okrepljenega sodelovanja med državami članicami, ki so pripravljene 
na tako sodelovanje. Pravica do patentiranja je preveč pomembna, da bi jo drobili znotraj 
enotnega trga inovacij.
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Hkrati z ustanovitvijo patenta Skupnosti bi morali čim prej vzpostaviti tudi poenoteno 
evropsko patentno jurisdikcijo.

Potrebne so vseevropske dejavnosti in trg za trgovanje in deljenje intelektualne lastnine, 
vključno z izboljšanjem dostopa do neizkoriščene intelektualne lastnine.

Kazalniki:

Za oceno izvajanja Unije inovacij in spremljanje napredka na področju raziskav in razvoja ter 
inovacij v državah članicah je treba oblikovati dobre kazalnike inovacij. Pobuda STAR 
metrics (Science and Technology in America's Reinvestment – Measuring the EffecT of 
Research on Innovation, Competitiveness and Science), ki se trenutno izvaja v Združenih 
državah Amerike, bi bila lahko zgled ali smernica za lažjo opredelitev možnih kazalnikov, ki 
bi najbolje odražali intenzivnost raziskav in razvoja ter inovacij. Kazalnik se mora 
osredotočiti na rezultat in učinek ter omogočiti primerjave na mednarodni ravni.

Evropska partnerstva za inovacije (EIP):

V Uniji inovacij se uvajajo evropska partnerstva za inovacije (zavezi Unije inovacij št. 20 in 
21). Evropska partnerstva za inovacije so nov inovativen koncept za doseganje sinergije med 
obstoječimi in prihodnjimi pobudami EU in držav članic na področju inovacij ter za hitrejše 
doseganje večjih rezultatov in koristi za evropsko družbo.

Evropska partnerstva za inovacije ne smejo privesti do novega programa, temveč morajo biti 
orodje za zagotavljanje stabilnosti na podlagi minimalnih meril na področju raziskav in 
razvoja. Dodana vrednost evropskih partnerstev za inovacije v primerjavi s skupnimi 
tehnološkimi pobudami, skupnimi programi, evropskimi tehnološkimi platformami, 
evropskim raziskovalnim prostorom, Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo ter 
pobudo za vodilni trg je, da ne gre za dodatni program na področju raziskav ali inovacij, 
temveč za instrument za usklajevanje obstoječih programov, da se odpravi njihova trenutna 
razdrobljenost.  Da bi zagotovili uspešnost evropskih partnerstev za inovacije, si je treba 
zastaviti ambiciozne, a izvedljive cilje, ki bodo navdihovali državljane in podjetja. Med 
takimi navdihujočimi cilji bi bili lahko na primer:

 gospodinjstva brez izpustov CO2 do leta 2020
 50 % manj izpustov CO2 iz prometa do leta 2016
 odprava odlagališč do leta 2020
 pričakovana povprečna življenjska doba v EU 80 let
 ponovna uporaba 95 % redkih zemljin do leta 2025.

Prvo pilotno partnerstvo za aktivno in zdravo staranje, ki ga Evropski parlament močno 
podpira, določa tak jasen cilj:

 podaljšanje povprečne zdrave življenjske dobe za dve leti.

Okrepitev vloge malih in srednjih podjetij:
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Mala in srednja podjetja imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju uspešnosti inovacij. Unija 
inovacij se zaveda velikega in pomembnega prispevka malih in srednjih podjetij. Za okrepitev 
vloge malih in srednjih podjetij je treba zagotoviti zadosten dostop do kapitala (zavezi Unije 
inovacij št. 11 in 12) in zmanjšati upravno breme.

Več pozornosti regijam:

Regije so ključnega pomena za spodbujanje lokalnega gospodarstva, saj zagotavljajo 
infrastrukturo za raziskave, energijo in mobilnost. Vloga regij je neizmerno velika. Zato 
morajo imeti regije aktivno in ključno vlogo v evropskih partnerstvih za inovacije.


