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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu inovační politiky Společenství v měnícím se světě
(2009/2227(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Přezkum inovační politiky Společenství
v měnícím se světě“ (KOM(2009)0442),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Příprava na budoucnost: vývoj společné strategie 
pro klíčové technologie v EU“ (KOM(2009)0512/3),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 26. listopadu 2009 nazvané „Towards a competitive, 
innovative and eco-efficient Europe ─ a contribution by the Competitiveness Council to 
the post-2010 Lisbon agenda“,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 2008 o přezkumu 
průmyslové politiky v polovině období: Příspěvek ke strategii EU pro růst
a zaměstnanost1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 
2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut2,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 22. května 2008 nazvané „Promoting creativity and 
innovation through education and training“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2007 na téma „uvádění znalostí do praxe: 
široce založená inovační strategie pro EU“3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2006 o provádění Lisabonského programu 
Společenství: Více výzkumu a inovací – investice ve prospěch růstu a zaměstnanosti: 
společný přístup4,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. 
prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)5,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 
2006, kterým se zavádí Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–
2013)6,

– s ohledem na návrh nařízení Rady o patentu Společenství (KOM(2000)0412),

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0226.
2 Úř. věst. L 97, 9.4. 2008 s. 1.
3 Úř. věst. C 102E, 24.4.2008, s. 455.
4 Úř. věst. C 303E, 13.12.2006, s. 640.
5 Úř. věst. L 412, 30.12.2006 s. 1.
6 Úř. věst. L 310, 9.11.2006 s. 15.
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– s ohledem na rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a na 
sdělení Komise nazvané „Cesta k účinnějšímu využívání daňových pobídek pro VaV“ 
(KOM(2006)0728),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Evropské komise nazvaný „Assessing 
Community innovation policies in the period 2005-2009“ (SEK(2009)1194),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Evropské komise nazvaný „A Strategy for ICT 
R&D and Innovation in Europe: Raising the Game“ (SEC(2009)0289),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj 
(A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že Komise EU ve svém sdělení nazvaném „Přezkum inovační politiky 
Společenství v měnícím se světě“ ohlásila přepracovanou inovační strategii ve formě 
akčního plánu,

B. vzhledem k tomu, že tato budoucí inovační strategie musí být úzce propojena se strategií 
EU 2020,

C. vzhledem k tomu, že inovační možnosti podniků do značné míry závisí na přístupu
k dostatečnému množství finančních prostředků, a úvěrová krize, která je výsledkem 
současné hospodářské krize, může inovační sílu podniků výrazně omezit,

D. vzhledem k tomu, že inovace je klíčovým prvkem pro splnění stávajících společenských 
úkolů a strategických politických cílů EU, jako je konkurenceschopnost, zaměstnanost, 
demografické změny a změna klimatu,

E. vzhledem k tomu, že podporování a rozšiřování udržitelných technologií je nezbytné 
nejen k dosažení cílů EU v oblasti boje proti změnám klimatu, ale tyto technologie mohou 
být pro EU nesmírně užitečné, pokud jde o vytváření pracovních míst v budoucnu
a hospodářský růst, 

F. vzhledem k tomu, že v době rostoucího nedostatku zdrojů zvyšuje podpora udržitelných
a energeticky účinných technologií bezpečnost dodávek energie v EU,

G. vzhledem k tomu, že téma demografické změny je jedním ze zásadních úkolů 
budoucnosti, který vyžaduje také nová technologická řešení,

H. vzhledem k tomu, že v průmyslových odvětvích, v nichž má EU v současné době ještě 
dobré postavení v rámci hospodářské soutěže, musí EU spojit své síly a své silné stránky 
ještě více upevnit,

Posílení inovací v širším slova smyslu

1. upozorňuje Komisi EU na to, že budoucí inovační politika EU musí mít široký záběr
a musí zahrnovat v zásadě všechny formy inovací, tedy nejen technologické inovace 
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(inovace produktů a procesů), ale i administrativní, organizační a také sociální
a společenské inovace, včetně nových inovačních obchodních modelů, a inovace služeb; 

2. rozhodně podporuje zjištění Komise EU, že klíčové technologie jsou nezbytným 
předpokladem pro udržitelné posílení konkurenceschopnosti EU v celosvětovém měřítku;

3. poukazuje na to, že výběr konkrétních odvětví, v nichž je třeba přijímat opatření na 
podporu inovací, musí probíhat ve spolupráci s hospodářstvím a také s malými
a středními podniky, přičemž je nutné rovněž brát v potaz regionální cíle v oblasti 
hospodářské politiky; 

4. vítá tuto inovační politiku i vzhledem k meziodvětvové, společné průmyslové strategii, 
kterou je třeba vypracovat, a naléhavě vyzývá Komisi EU, aby tímto směrem postupovala
i nadále;

5. zdůrazňuje důležitou úlohu inovačních uskupení pro budoucí inovační politiku EU; 

6. zdůrazňuje, že existující uskupení je nutno pomocí koordinovaného postupu EU, 
členských států a regionů dále rozvíjet, aby si svou částečně vedoucí úlohu ve světě 
mohla udržet a nadále upevňovat; 

7. v této souvislosti zdůrazňuje, že základ jakékoli činnosti v rámci politiky týkající se 
zmíněných uskupení, by měl odrážet potřeby podniků, a to i malých a středních;

8. vyzývá příslušné aktéry na úrovni členských států i na úrovni Společenství, aby zlepšily 
rámcové podmínky pro přeshraniční spolupráci inovačních uskupení;

9. zdůrazňuje, že malé a střední podniky hrají klíčovou roli jako partneři v hodnotových 
řetězcích i jako samostatné subjekty nabízející inovativní výrobky;

Zvýšení a koncentrace prostředků EU na inovace

10. zastává názor, že nezbytným prvkem pro rozvoj inovací je zajištění dostatečných 
finančních prostředků, a proto by měl být rozpočet EU pro inovace výrazně navýšen;

11. zdůrazňuje, že kromě navýšení finančních prostředků je rozhodující dosáhnout kritického 
množství; zdůrazňuje zejména, že prostředky musí plynout tam, kde je pákový účinek 
největší, aby se získala „přidaná hodnota pro Evropu“;

Zlepšení struktury řízení programů 

12. zastává názor, že ve smyslu uživatelské přístupnosti a transparentnosti bude třeba zabránit 
překrývání a zdvojení podpůrných programů způsobenému nedostatečnou koordinací 
různých úrovní činností;

13. v této souvislosti rovněž vyzývá Komisi EU, aby zajistila užší a lepší vzájemnou 
spolupráci zúčastněných generálních ředitelství Komise EU;
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14. konstatuje, že společné úsilí aktérů EU by se mělo zaměřit na odstranění proluky mezi 
výzkumem a inovacemi i mezi připraveností výrobků pro trh a jejich komerčním 
využitím;

Stimulace soukromého financování

15. zdůrazňuje, že kromě veřejného financování je třeba více stimulovat financování 
soukromé;

16. vyzývá Komisi EU, aby spolu s akčním plánem pro inovace představila i konkrétní 
nástroje na zlepšení přístupu k finančním prostředkům pro inovační podniky;

17. zdůrazňuje nutnost vytvořit předpoklady pro lepší disponibilitu rizikového kapitálu a také 
rozšířit finanční nástroje pro sdílení rizik (RSFF) EIB;

18. vyzývá příslušné aktéry členských států a Společenství, aby zdokonalili osvědčené 
finanční nástroje pro střední podniky, jako jsou mikrokredity, půjčky a záruky, a vytvořili 
daňové pobídky pro investice;

Posílení rámcových podmínek pro podniky, zejména malé a střední podniky

19. vyzývá Komisi EU, aby v souladu se zásadami vnitřního trhu upravila stávající pravidla 
Společenství pro státní podpory tak, aby bylo možno podporovat investice do nezbytně 
nutných nových technologií, a zajistila se tak dlouhodobá konkurenceschopnost EU;

20. vítá v této souvislosti skutečnost, že „rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací“ bude v roce 2010 předmětem přezkumu;

21. zastává názor, že lepší podporu inovací musí vždy doprovázet snížení byrokratické zátěže 
žadatelů;

22. vyzývá aktéry EU, aby právě s ohledem na malé a střední podniky zlepšili rámcové 
podmínky pro oblast ochrany duševního vlastnictví (zejména pokud jde o náklady 
související s touto oblastí), jelikož se v tomto případě jedná o základní prvek pro inovace;

23. zdůrazňuje současně význam patentu Společenství pro evropské hospodářství;

24. zdůrazňuje, že je nezbytné učinit prostředí pro vědecké pracovníky a odborníky v EU co 
nejatraktivnějším, zejména pokud jde o jejich mobilitu;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve sdělení nazvaném „O přezkumu inovační politiky Společenství v měnícím se světě“ ze dne 
2. září 2009 jsou načrtnuty pokroky inovační politiky EU, jichž bylo od roku 2005 dosaženo,
a naznačeny také oblasti působnosti, které by v akčním plánu pro inovace měly být do 
budoucna zachyceny a konkretizovány.

Zpravodaj se zájmem očekává tento návrh evropského inovačního plánu, který snad bude 
ambiciózní, zaměřený na podnikání a výhledový. Tato zpráva má přispět k procesu utváření 
názoru a Komisi EU poskytnout orientační body pro takový akční plán.

Zpráva bude vytvořena v době, kdy EU bude muset zvolit novou strategii zaměřenou na to, 
aby bylo možno urychlit přebudování Evropy ve světově konkurenceschopný, znalostní, 
inovační, sociální a udržitelný hospodářský prostor. 

Budoucí strategie EU 2020, ale i akční plán pro inovace musí Evropské unii poskytnout 
nástroje, které jí pomohou vyrovnat se s nadcházejícími velkými společenskými úkoly.

Přeměna evropského hospodářství v udržitelnou ekonomiku musí vést ke zvýšení 
konkurenceschopnosti evropských podniků a k tomu, aby z ekonomických a ekologických 
problémů vznikly nové příležitosti pro naše hospodářství.

Posílení inovací v širším slova smyslu

Akční plán pro inovace by se měl vztahovat na všechny formy inovací ve veřejném
a soukromém sektoru a měl by zahrnovat i inovace, které nejsou technické povahy.

V zájmu předcházení novým sociálním nerovnostem by se inovace v budoucnosti neměly 
posuzovat pouze podle ekologického a ekonomického přínosu, ale i podle přínosu v oblasti 
sociální. Hlavním motivem inovační politiky by měl být nejen technologický, ale zejména 
celkový společenský přínos inovací.

Zpravodaj podporuje vyjádření Komise EU v jejím sdělení o klíčových technologiích, že mají 
pro dosažení výše uvedených cílů zásadní význam.

Celosvětová hospodářská soutěž vedla k tomu, že se do třetích zemí stále více přemísťují 
nejen některé výrobní závody, ale i příslušné kapacity pro výzkum a vývoj. Tento vývoj 
ohrožuje Evropu jako průmyslový prostor v její podstatě . Tomuto trendu je třeba se vzepřít 
důsledným podporováním inovačního potenciálu dříve, než bude nevratný.

Kromě politického cíle, kterým je konkurenceschopnost, musí EU řešit i jiné palčivé stávající 
společenské problémy, jako je změna klimatu nebo demografické změny.

Klíčové technologie, jako jsou mikroelektronika a nanoelektronika, fotonika, biotechnologie
a nanotechnologie i nové materiály skýtají v této souvislosti velké možnosti pro inovace, a to 
jak v oblasti výrobních procesů, tak i v oblasti výrobků. V důsledku svého silného růstu mají 
klíčové technologie velký vliv na konkurenceschopnost. Zejména oblasti, jako jsou 
informační a komunikační technologie, chemie, zásobování energií (např. zachycování



PE438.406v02-00 8/9 PR\804812CS.doc

CS

a ukládání oxidu uhličitého, energeticky účinné technologie), automobilový průmysl (právě i 
v oblasti elektroautomobilů), lékařská technika, polovodičový průmysl a také letectví, nabízejí 
příležitosti pro podstatné zlepšení kvality a produktivity. Tento výčet samozřejmě nelze
s ohledem na komplexnost hospodářské činnosti a budoucí vývoj považovat za úplný. 

Malé a střední podniky jsou přitom v hodnotových řetězcích důležitými partnery, a to i jako 
samostatné subjekty nabízející inovativní výrobky, např. v oblasti ekologických technologií a 
v oblasti obnovitelných energií. Tyto podniky vytvářejí díky své blízkosti trhu a flexibilitě 
obzvlášť velké množství inovativních výrobků a služeb a jsou hnacím motorem technického 
pokroku.

Z tohoto důvodu nelze malé a střední podniky v této souvislosti zanedbávat a je třeba vytvořit 
přiměřené regulační podmínky, které budou přizpůsobeny jejich potřebám.

Ani význam inovačních uskupení nelze podle názoru zpravodaje v této souvislosti docenit. 
Uskupení světového významu, která v EU již částečně existují, je třeba aktivně dále rozvíjet 
na všech úrovních činnosti, aby si svou vedoucí úlohu udržela, a pokud možno ještě dále 
upevnila. V těsné spolupráci velkých a menších podniků i univerzit a jiných výzkumných 
zařízení mohou inovační uskupení napomoci vytvořit nové sektory s velkým sociálně 
ekonomickým a průmyslovým významem, které učiní evropské regiony atraktivnějšími.
Z tohoto důvodu považuje zpravodaj za žádoucí, aby obnovená inovační strategie EU 
obsahovala návrhy na podporu stávajících a nových uskupení. Zejména by se měly zlepšit 
rámcové podmínky pro přeshraniční spolupráci uskupení, např. šířením osvědčených postupů.

Zvýšení a koncentrace prostředků EU na inovace

Podle vyjádření Komise EU je přímo na inovační opatření využíváno méně než 1 %
z rozpočtu EU. Vzhledem k bezprostředním společenským výzvám, se kterými je třeba se 
vyrovnat, je to nedostatečné množství. Z tohoto důvodu požaduje zpravodaj navýšení 
rozpočtu EU na inovace. 

Tato skutečnost by měla být zohledněna v připravovaných plánech v rámci finančního 
výhledu na období 2014–2020, na němž se začne pracovat koncem tohoto roku. 

Právě vzhledem k finanční a úvěrové krizi je pro inovační schopnost podniků zásadní 
poskytovat na úrovni Společenství i na úrovni jednotlivých členských států více finančních 
prostředků a vytvořit přiměřené finanční nástroje.

V každém případě je nutno postupovat cíleněji. Roztříštění na množství cílů a velký počet 
specifických iniciativ EU se neosvědčily. V této souvislosti je nutné nalézt, příp. posílit 
synergie mezi podpůrnými nástroji pro inovace. Prostředky musí plynout tam, kde je pákový 
efekt největší. Rozhodujícím kritériem přitom musí být „přidaná hodnota pro Evropu“.

Zlepšení struktury řízení programů

Zpravodaj zastává názor, že pro lepší účinnost inovační politiky je třeba větší koordinace, 
účinné propojení a přísnější správa různých podpůrných nástrojů. 
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Z pohledu uživatele je i množství aktérů, kteří jsou v současné době zapojeni na úrovni EU, 
kontraproduktivní. Uživatelé potřebují kromě toho jasné informace o tom, které podpůrné 
nástroje na jaké úrovni a pro která opatření jsou k dispozici.

Rovněž na úrovni EU je nutné posílit koordinaci aktérů. Inovační politika by měla pro Komisi 
EU představovat zájem celého Společenství. Proto je v rámci Komise EU nezbytná 
horizontální koordinace, aby se zajistila těsná spolupráce mezi GŘ pro výzkum a GŘ pro 
podniky. To je důležité zejména s ohledem na rozdělení odborů uvnitř Komise EU i na 
plánované aktualizované vydání rámcových programů.

Stimulace soukromého financování

Kromě veřejné podpory musí být stimulovány a podporovány soukromé investice do inovací. 
Rizikový kapitál hraje, zejména v počáteční fázi a ve fázi rozšiřování, zvláštní roli, když se 
rozhoduje o tom, zda podniky budou v inovacích úspěšné – a to platí nejen pro velké podniky.
Při volbě správné struktury může financování pomocí rizikového kapitálu jako dodatku
k příspěvkům stimulovat k inovacím i malé podniky.

Posílení rámcových podmínek pro podniky, zejména malé a střední podniky

Vytvořením společného nařízení o skupinové výjimce se situace sice částečně zlepšila, ale 
plánované revize rámce pomoci by se mělo využít k lepšímu využití inovačního potenciálu 
tohoto nástroje i se zřetelem na inovace, které nemají technologickou povahu.

Je třeba rovněž přezkoumat, zda stávající systém nebrání novému přístupu ke stimulaci 
klíčových technologií. Je bezpodmínečně nutné zabránit odchodu podniků kvůli špatným 
právním rámcovým podmínkám pro poskytování podpor.

Zpravodaj se dále domnívá, že zlepšenou podporu investic pro malé a střední podniky musí 
doprovázet snížení byrokratické zátěže. Vedle jazykových problémů způsobují největší potíže 
postupy při vyřizování stížností, do nichž je zapojen vysoký počet zaměstnanců, a velká míra 
chyb a s tím související vysoké finanční riziko. Proto je potřeba zjednodušit postupy pro 
vyřizování stížností, případně omezit povinnost vypracovávat zprávy.

Ochrana duševního vlastnictví je rozhodujícím faktorem pro inovační schopnost podniků, ale 
rámcové podmínky pro podniky, především s ohledem na vzniklé náklady, stále ještě nejsou 
uspokojivé. Patent Společenství je důležitým krokem tímto směrem a měl by být schválen co 
nejdříve. V této souvislosti je třeba konstatovat, že je nezbytné hledat další nástroje, i takové, 
které bude možno uplatnit v krátkodobém horizontu.

Vzhledem k významu inovační schopnosti pro konkurenceschopnost EU jsou důležité také 
investice do vzdělávání a odborné přípravy kvalifikovaného personálu a tyto investice by se 
neměly snižovat. Chce-li EU v celosvětové hospodářské soutěži uspět, musí vynaložit veškeré 
úsilí na to, aby prostředí pro vědecké pracovníky a odborníky učinila co nejatraktivnějším,
a to i pokud jde o jejich mobilitu.

Znalostní trojúhelník výzkum, inovace a vzdělávání je třeba chápat jako celek, který nelze 
rozpojovat, jinak tím utrpí udržitelnost inovací a následně i udržitelnost výroby. 


