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Inledning

Att Europa behöver innovation är uppenbart. EU måste förnyas för att öka sin globala 
konkurrenskraft, utnyttja sin kunskapsbas, stärka sin ekonomiska position och klara de stora 
samhälleliga utmaningar som 2000-talet kommer att föra med sig. 

Innovationsunionen är det hittills viktigaste och mest konkreta försöket att få till stånd en 
integrerad europeisk innovationspolitik. För att lyckas med politiken krävs ett väl koordinerat 
samarbete och att alla aktörer på såväl gemenskapsnivå som regional, nationell och europeisk 
nivå är maximalt involverade.

Bemödandena för att stimulera innovation genom att genomföra den inre marknaden och en 
stark industri- och handelspolitik med särskild uppmärksamhet riktad mot tillgången på 
råvaror är ytterst viktiga. 

Med hjälp av alla partner och deras entusiasm bör det finnas tillräckligt med underlag för nya 
tankar och idéer. Detta arbetsdokument är början till skapandet av en gemensam innovation.

Makten till medborgaren – innovation som sätter människorna i centrum

Innovationsunionen vill försöka finna lösningar på de stora samhällsproblemen, men 
dokumentet är otydligt när det gäller på vilket sätt medborgarna kommer att engageras direkt i 
innovationerna. Medborgarnas behov borde vara den främsta drivkraften för innovation och 
medborgarna borde få möjlighet att delta som medskapare i processen. 

Kommissionen har helt riktigt påpekat att det finns en ökande kunskapsklyfta mellan 
utbildning, forskning och innovation. Den offentliga och den privata sektorn borde satsa på att 
överbrygga klyftorna genom att stimulera projekt som till exempel ”utbildning för 
kreativitet/utbildning för innovation” för att skapa ett innovativt samhälle från gräsrotsnivå 
och uppåt (”bottom up-strategi”). Europa bör vara ett samhälle byggt på kunskap. 

Social innovation 

Innovationsunionen måste förbättra avkastningen på forskningen i Europa – inte bara den 
tekniska och affärsmässiga avkastningen utan även den sociala. Europa står inför allvarliga 
sociala utmaningar och kommissionen har helt riktigt koncentrerat sina idéer kring dessa. 
Dessa stora utmaningar kräver både tekniska och sociala innovationer. Dessa kan inte 
betraktas som åtskilda från varandra och bör användas samtidigt. Social innovation bör kunna 
dra nytta av alla de stödåtgärder som avsatts åt innovation i allmänhet. 

Europeiska kommissionens avsikt att lansera ett pilotprojekt rörande europeisk social 
innovation 2011 (innovationsunionens åtagande nr 7) är mycket välkommen. Det räcker dock 
inte att starta ett enskilt pilotprojekt. Social innovation måste så snart det är lämpligt ingå i 
innovationspartnerskapen, med början i pilotprojektet om hälsosamt åldrande. 
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Innovation är mångfasetterat, till exempel innovation som startas upp av den offentliga 
sektorn och social innovation som antas i sociala processer och förvaltningsprocesser. Extra 
uppmärksamhet måste ägnas åt att stödja innovation inom processindustri/förvaltning (som 
t.ex. rör energibesparingar eller arbetsmarknad). 

Förenkling av politik och finansiering

I meddelandet om innovationsunionen konstateras att hela EU:s system för forsknings- och 
innovationsprogram har blivit för komplicerat. Kommissionen uppmanar därför till 
förenklingar. Ett sätt att göra det enklare, särskilt för små och medelstora företag, kunde vara 
att inrätta kontaktpunkter där man hittar allt på ett enda ställe. På så sätt skapar man en enda 
tjänst där små och medelstora företag, forskare, universitet, forskningscentrum, regioner, 
företag med flera kan ansöka om medel för forskning och innovation både från EU och från 
nationella och lokala källor. Denna ”one-stop-shop” skulle också kunna tillhandahålla tjänster 
som att introducera olika aktörer i framtida europeiska innovationspartnerskap.

Europa behöver en ny strategi för att finansiera innovation så man kan nå de dynamiska och 
innovativa småföretagen och hjälpa dem att växa. Det behövs nya partnerskap, både för att 
fördela riskerna och öka möjligheterna att kombinera finansiering från olika tillgängliga 
instrument, om nödvändigt även på transnationell grund. För att främja social innovation 
behövs dessutom finansiering på EU-nivå.

Offentlig upphandling

Som kommissionen skriver i sitt meddelande om innovationsunionen står offentlig 
upphandling för 17 procent av EU:s BNP och kan därför vara ett viktigt verktyg för att skapa 
en innovationsvänlig atmosfär (innovationsunionens åtgärd nr 19). Trots flera incitament är 
det i dagsläget endast få upphandlingsbudgetar, inklusive förkommersiell upphandling, som 
avsätts till innovativa produkter och tjänster. Frågan är hur dessa upphandlingsbudgetar kan 
stimuleras? Genom tillmötesgående regeringar eller genom att man fastslår (bindande) mål? 
Vad kan vi lära av exempel som Nederländerna och Förenta Staterna?

Immateriella rättigheter – gemenskapspatent och jurisdiktion för europeiska patent

Ett starkt och balanserat system för immaterialrättigheter är en av de viktigaste 
förutsättningarna för innovation. Därför måste en omfattande strategi för immaterialrätten 
arbetas fram för EU. 

Vi kan inte acceptera att kostnaden för samma patent är tio gånger högre i Europa än i USA 
eller Japan. Man har sedan 1960-talet diskuterat frågan om att förena de nationella 
patentsystemen i Europa, dock med föga framgång.

Kommissionens avsikt att inrätta ett EU-patent (innovationsunionens åtagande nr 14 får starkt 
stöd. Medlemsstaterna ombeds presentera en överenskommelse 2011 och undvika eventuella 
förstärkta samarbetsprocedurer bland de beredvilliga medlemsstaterna. Patenträtten är alldeles 
för viktig för att vara fragmenterad inom den inre marknaden för innovation. 
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I samband med inrättandet av ett EU-patient bör man också snarast ta itu med att skapa en 
enhetlig jurisdiktion för ett europeiskt patent. 

Det behövs en EU-övergripande åtgärd och marknad för handel med och innehav av 
gemensamma immaterialrätter. Man måste också underlätta tillgången till oanvända 
immaterialrätter.

Indikatorer

För att kunna utvärdera genomförandet av innovationsunionen och övervaka utvecklingen av 
FoU och innovation i medlemsstaterna är det viktigt att man har väl utvecklade indikatorer. 
Initiativet ”STAR metrics”, som är på väg att införas i USA, kan utgöra ett exempel eller 
användas som riktlinje för att underlätta identifieringen av sådana möjliga indikatorer som 
bäst visar statusen för FoU och innovation. Indikatorn måste vara inriktad på resultat och 
genomslag samtidigt som den är internationellt kompatibel. 

Europeiska innovationspartnerskap (EIP)

I innovationsunionen införs Europeiska innovationspartnerskap (EIP) (innovationsunionens 
åtaganden nr 20 och 21). Genom de europeiska innovationspartnerskapen införs ett nytt 
koncept med syfte att skapa synergier mellan befintliga och kommande initiativ från EU och 
medlemsstaterna på området innovation, samt maximera och snabba upp resultaten och 
fördelarna för det europeiska samhället. 

De europeiska innovationspartnerskapen får inte syfta på ett nytt program utan ska vara ett 
verktyg som ger stabilitet genom att fastställa minimikriterier för forskning och utveckling. 
Mervärdet som dessa innovationspartnerskap ger jämfört med gemensamma teknikinitiativ 
(JTI), gemensam programplanering (JP), europeiska teknikplattformar (ETP), 
det europeiska forskningsområdet (ERA), ett europeiskt tekniskt institut (EID) samt 
pionjärmarknadsinitiativet är att det inte är någon ny forskning eller nytt innovationsprogram, 
utan snarare ett instrument för att samordna befintliga program så att dagens uppdelning 
försvinner.
För att lyckas bör innovationspartnerskapen sätta upp ambitiösa mål som ändå är möjliga att 
uppnå och som inspirerar både medborgare och företag. Exempel på sådana inspirerande mål 
skulle kunna vara

 koldioxidneutrala bostäder 2020
 50 procent lägre koldioxidutsläpp från trafiken 2016
 inga fler soptippar 2020
 genomsnittlig livslängd inom EU på 80 år
 95 procent återvinning av sällsynta jordarter 2025.

Det första pilotpartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande välkomnas varmt av 
Europaparlamentet och sätter upp ett tydligt mål 

 den genomsnittliga livslängden ska förlängas med två år.
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Stärka små och medelstora företags roll

De små och medelstora företagen spelar en mycket viktig roll för att göra innovationerna 
framgångsrika. Innovationsunionen inser att de små och medelstora företagen ger ett stort och 
viktigt bidrag. För att stärka deras roll bör man garantera tillräcklig tillgång till kapital 
(innovationsunionens åtaganden nr 11 och 12) och den administrativa bördan bör lättas.

Större fokus på regionerna

Regionerna står för infrastrukturen för forskning, energi och rörlighet och spelar därför en 
avgörande roll när det gäller att stärka den lokala ekonomiska verksamheten. Regionernas 
viktiga roll kan inte nog betonas. Regionerna måste därför spela en aktiv och levande roll i de 
europeiska innovationspartnerskapen.


