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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prieskume inovačnej politiky Spoločenstva v meniacom sa svete
(2009/2227(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o Prieskume inovačnej politiky Spoločenstva 
v meniacom sa svete (KOM(2009)0442),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Príprava na budúcnosť: vyvíjanie spoločnej 
stratégie pre základné podporné technológie v EÚ (KOM(2009)0512/3),

– so zreteľom na závery Rady s názvom Na ceste ku konkurencieschopnej, inovatívnej 
a environmentálne efektívnej Európe – príspevok Rady pre konkurencieschopnosť 
k lisabonskému programu na obdobie po roku 2010, z 26. novembra 2009,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2008 o strednodobom 
hodnotení priemyselnej politiky: príspevok k Stratégii EÚ pre rast a zamestnanosť1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca
2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút2,

– so zreteľom na závery Rady s názvom Podpora tvorivosti a inovácie prostredníctvom 
vzdelávania a odbornej prípravy, z 22. mája 2008,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2007 o uvedení poznatkov do praxe: všeobecná 
inovačná stratégia pre EÚ3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2006 o presadzovaní lisabonského programu 
Spoločenstva: viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti: spoločný 
postup4,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES 
z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti 
výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)5,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 
2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 
– 2013)6,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o patente Spoločenstva (KOM(2000)0412),

– so zreteľom na rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, 
                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0226.
2 Ú. v. ES L 97, 9.4.2008, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 455.
4 Ú. v. EÚ C 303E, 13.12.2006, s. 640.
5 Ú. v. ES L 412, 30.12.2006, s. 1.
6 Ú. v. ES L 310, 09.11.2006, s. 15.



PE438.406v02-00 4/10 PR\804812SK.doc

SK

a oznámenie Komisie s názvom Cesta k účinnejšiemu využívaniu daňových stimulov 
v prospech VaV (KOM(2006)0728),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Európskej komisie s názvom Hodnotenie 
inovačných politík Spoločenstva v období 2005 – 2009 (SEK(2009)1194),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Európskej komisie s názvom Stratégie 
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií IKT v Európe: nastaviť latku vyššie 
(SEK(2009)0289).

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny 
rozvoj (A7-0000/2010),

A. keďže Európska komisia vo svojom oznámení o prieskume inovačnej politiky 
Spoločenstva v meniacom sa svete ohlásila prepracovanú inovačnú stratégiu v podobe 
akčného plánu,

B. keďže táto budúca inovačná stratégia musí byť úzko prepojená so stratégiou EÚ 2020,

C. keďže inovačné možnosti podnikov podstatne závisia od prístupu k dostatočným 
finančným prostriedkom a od úverovej krízy ako následku súčasnej hospodárskej krízy, 
ktorá môže drasticky obmedziť inovačnú schopnosť podnikov,

D. keďže inovácia predstavuje základný prvok potrebný na prekonanie súčasných 
spoločenských výziev a uskutočnenie strategických politických cieľov EÚ, akými sú 
konkurencieschopnosť, zamestnanosť, demografická zmena a zmena klímy,

E. keďže podpora a tvorba udržateľných technológií je nevyhnutná nielen na dosiahnutie 
klimatických cieľov EÚ, ale môže mať aj obrovský úžitok pre EÚ v súvislosti 
s vytváraním pracovných miest a hospodárskym rastom v budúcnosti, 

F. keďže podpora udržateľných a energeticky účinných technológií v období čoraz väčšieho 
nedostatku zdrojov zvyšuje energetickú bezpečnosť EÚ,

G. keďže téma demografickej zmeny predstavuje jednu zo zásadných výziev budúcnosti, 
ktorá si vyžaduje aj nové technologické riešenia,

H. keďže v priemyselných odvetviach, v ktorých má EÚ momentálne dobré konkurenčné 
postavenie, musí EÚ spojiť sily a upevniť si postavenie,

Inovácie v širšom zmysle

1. upozorňuje Európsku komisiu na skutočnosť, že inovačná politika EÚ v budúcnosti musí 
mať čo najširší záber a musí zahŕňať v zásade všetky formy inovácií, nielen 
technologické inovácie (inovácie v oblasti výrobkov a procesov), ale aj administratívne, 
organizačné, sociálne a spoločenské inovácie vrátane nových obchodných modelov 
a inovácie služieb;
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2. v plnej miere podporuje Európsku komisiu v tvrdení, že kľúčové technológie sú 
nevyhnutným predpokladom udržateľného posilňovania konkurencieschopnosti EÚ 
v globálnom aspekte;

3. pripomína, že výber konkrétnych sektorov, v ktorých sa budú zavádzať opatrenia na 
podporu inovácií, sa musí uskutočniť v spolupráci s hospodárstvom a malými a strednými 
podnikmi, pričom treba zohľadniť aj regionálne hospodársko-politické ciele; 

4. víta tieto opatrenia v oblasti inovačnej politiky aj vzhľadom na medziodvetvovú, 
spoločnú priemyselno-politickú stratégiu, ktorá sa má vypracovať, a naliehavo vyzýva 
Európsku komisiu, aby v tomto smere pokračovala;

5. zdôrazňuje významnú úlohu inovačných zoskupení v budúcej inovačnej politike EÚ; 

6. zdôrazňuje, že existujúce inovačné zoskupenia sa musia naďalej rozvíjať prostredníctvom 
spoločných akcií EÚ, členských štátov a regiónov, aby si mohli udržať a zlepšovať svoju 
sčasti vedúcu úlohu vo svete; 

7. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že základ každej inovačno-politickej činnosti týkajúcej sa 
týchto zoskupení by mal odzrkadľovať požiadavky podnikov všetkých typov, a to aj
malých a stredných podnikov;

8. vyzýva príslušných aktérov v členských štátoch a na úrovni Spoločenstva, aby zlepšovali 
rámcové podmienky pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti inovačných zoskupení;

9. zdôrazňuje, že malé a stredné podniky zohrávajú ústrednú úlohu ako partneri 
v hodnotovom reťazci, ako aj samostatne na strane ponuky inovačných výrobkov;

Zvýšenie a sústredenie prostriedkov EÚ na inovácie

10. zastáva názor, že zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov je 
nevyhnutnou zložkou rozvoja inovácií, a preto je potrebné výrazne zvýšiť rozpočet EÚ 
pre inovácie;

11. zdôrazňuje, že okrem zvýšenia prostriedkov je rozhodujúce dosiahnuť kritický objem; 
zdôrazňuje najmä, že na vytvorenie pridanej hodnoty pre Európu treba prostriedky 
nasmerovať tam, kde je multiplikačný účinok najväčší;

Zlepšenie riadiacej štruktúry programov 

12. domnieva sa, že v zmysle užívateľskej prístupnosti a transparentnosti bude potrebné 
zabrániť prekrývaniu a zdvojeniu podporných programov, spôsobenému nedostatočnou 
koordináciou rôznych úrovní činností;

13. v tejto súvislosti vyzýva taktiež Európsku komisiu na zabezpečenie užšej a zlepšenej 
spolupráce medzi príslušnými generálnymi riaditeľstvami Komisie;
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14. konštatuje, že spoločné úsilie aktérov EÚ by sa malo zameriavať na preklenutie rozdielu 
medzi výskumom a inováciami, ako aj medzi uplatnením na trhu a komerčným využitím 
výrobku;

Stimulácia súkromného financovania

15. zdôrazňuje, že okrem verejného financovania je potrebné intenzívnejšie stimulovať aj 
súkromné financovanie;

16. vyzýva Európsku komisiu, aby v akčnom pláne pre inovácie predstavila konkrétne 
nástroje na zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom pre inovačné podniky;

17. zdôrazňuje, že je nevyhnutné vytvoriť predpoklady pre lepšiu dostupnosť rizikového 
kapitálu, ako aj rozšíriť nástroje EIB na financovanie, založené na princípe rozdelenia 
rizika (RSFF); 

18. vyzýva príslušných aktérov na úrovni členských štátov a Spoločenstva, aby zlepšili 
osvedčené nástroje financovania pre malé a stredné podniky, ako sú mikroúvery, pôžičky 
a záruky a pomocou daňových stimulov prilákali investície;

Posilnenie rámcových podmienok, predovšetkým pre malé a stredné podniky

19. vyzýva Európsku komisiu, aby v súlade so zásadami vnútorného trhu prispôsobila 
existujúce predpisy Spoločenstva pre štátnu pomoc tak, aby sa mohli podporovať 
investície do nevyhnutných nových technológií a zabezpečila sa tak dlhodobá 
konkurencieschopnosť EÚ;

20. v tejto súvislosti víta skutočnosť, že Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, 
vývoj a inovácie bude v roku 2010 predmetom preskúmania;

21. zastáva názor, že zlepšená podpora inovácií musí byť sprevádzaná znížením 
byrokratickej záťaže pre žiadateľa;

22. vyzýva aktérov EÚ, aby práve vzhľadom na malé a stredné podniky vytvorili pre oblasť 
ochrany duševného vlastníctva rámcové podmienky (najmä s ohľadom na náklady 
súvisiace s touto oblasťou), keďže v tomto prípade ide o základný prvok pre inovácie;

23. zdôrazňuje zároveň význam patentu Spoločenstva pre európske hospodárstvo;

24. zdôrazňuje, že je nevyhnutné čo najviac zatraktívniť prostredie v EÚ pre vedcov 
a odborníkov, najmä vzhľadom na ich mobilitu;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V oznámení o prieskume inovačnej politiky Spoločenstva v meniacom sa svete 
z 2. septembra 2009 je načrtnutý dosiahnutý pokrok inovačnej politiky EÚ od roku 2005 
a obsahuje aj budúce oblasti pôsobnosti, ktoré by mali byť zachytené a konkretizované 
v pripravovanom akčnom pláne pre inovácie.

Spravodajca so záujmom očakáva tento návrh na zrejme ambiciózny, podnikateľsky 
orientovaný a pokrokový európsky inovačný plán. Predložená správa by mala prispieť 
k mienkotvornému procesu a poskytnúť Európskej komisii hlavné body pre takýto akčný 
plán.

Správa bude vypracovaná v období, keď si EÚ bude musieť zvoliť novú stratégiu na 
urýchlené prebudovanie Európy na globálnu konkurencieschopnú, znalostnú, inovačnú, 
sociálnu a udržateľnú hospodársku lokalitu. 

Budúca stratégia EÚ 2020 spolu s akčným plánom pre inovácie musia EÚ poskytnúť nástroje, 
ktoré jej pomôžu vyrovnať sa s ďalšími veľkými spoločenskými výzvami.

Premena európskeho hospodárstva na udržateľný model musí viesť k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti európskych podnikov a vytvoreniu nových príležitostí pre naše 
národné hospodárstva prostredníctvom ekonomických a ekologických výziev.

Inovácie v širšom zmysle

Akčný plán pre inovácie by sa mal vzťahovať na všetky formy inovácií vo verejnom 
a súkromnom sektore a mal by zahŕňať aj inovácie, ktoré nie sú technologickej povahy.

Nato, aby sme mohli čeliť vzniku nových sociálnych nerovností, je potrebné v budúcnosti 
posudzovať inovácie nielen podľa ich ekologických a ekonomických výhod, ale aj na základe 
ich pridanej hodnoty zo sociálneho hľadiska. Hlavným motívom inovačnej politiky 
budúcnosti by preto nemala byť len technologická, ale predovšetkým celková spoločenská 
pridaná hodnota.

Spravodajca podporuje vyjadrenia Európskej komisie v jej oznámení o kľúčových 
technológiách, ktoré majú zásadný význam pre dosiahnutie hore uvedených cieľov.

Celosvetová hospodárska súťaž viedla k tomu, že sa postupne do tretích štátov premiestňovali 
nielen niektoré výrobné zariadenia, ale aj príslušné výskumné a vývojové kapacity. Tento 
trend ohrozuje v základoch postavenie Európy ako priemyselnej lokality. Treba sa mu 
vzoprieť prostredníctvom podporovania inovačného potenciálu, skôr než sa nebude dať 
odvrátiť.

Okrem politického cieľa, akým je konkurencieschopnosť, musí EÚ čeliť ďalším veľkým 
spoločenským výzvam, akými sú zmena klímy alebo demografická zmena.

Kľúčové technológie, akými sú mikroelektronika a nanoelektronika, fotonika, biotechnológia, 
nanotechnológia a nové materiály majú v tejto súvislosti veľký potenciál pre inovácie, ako aj 
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v oblasti postupov a výrobných procesov. V dôsledku svojho silného rozvoja majú kľúčové 
technológie veľký vplyv na konkurencieschopnosť. Najmä oblasti ako informačné 
a komunikačné technológie, chémia, energetická bezpečnosť (napr. zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého, energeticky účinné technológie), automobilový priemysel (aj v oblasti 
elektrických vozidiel), lekárska technika, odvetvie výroby polovodičov ako aj letecká doprava 
a lety do vesmíru ponúkajú príležitosti na výrazné zvýšenie kvality a produktivity. Tento 
zoznam sa vzhľadom na komplexnosť hospodárskej činnosti a jej ďalší vývoj samozrejme 
nedá považovať za úplný. 

Malé a stredné podniky sú pritom v hodnotových reťazcoch dôležití partneri, ako aj 
samostatní aktéri, ktorí ponúkajú inovačné výrobky, napr. v oblasti ekologických technológií 
a obnoviteľných energií. Tieto podniky vytvárajú vďaka svojej blízkosti k trhu a flexibilite 
veľmi veľa inovačných výrobkov a služieb a predstavujú hnaciu silu technického pokroku.

Preto nemožno v tejto súvislosti uvedené podniky zanedbávať a je potrebné vytvoriť 
primerané regulačné rámcové podmienky, ktoré budú prispôsobené ich požiadavkám.

Podľa názoru spravodajcu nie je zatiaľ možné v tejto súvislosti adekvátne oceniť význam 
inovačných zoskupení. Zoskupenia svetového významu, ktoré už v EÚ sčasti existujú, treba 
naďalej rozvíjať na všetkých úrovniach činnosti, aby si svoju vedúcu úlohu zachovali, 
resp. zlepšili. V rámci úzkej spolupráce medzi veľkými a malými podnikmi, ako aj medzi 
univerzitami a ostatnými výskumnými ústavmi môžu zoskupenia pomôcť pri vytváraní 
nových sektorov s vysokým sociálno-ekonomickým a priemyselným významom, ktoré by 
zatraktívnili európske regióny. Z tohto dôvodu považuje spravodajca za nevyhnutné, aby 
obnovená inovačná stratégia EÚ obsahovala návrhy na podporu existujúcich aj nových 
zoskupení. Zlepšiť by sa mali najmä rámcové podmienky pre cezhraničnú spoluprácu 
zoskupení, napríklad prostredníctvom šírenia najlepšej praxe.

Zvýšenie a sústredenie prostriedkov EÚ na inovácie

Podľa vyjadrení Európskej komisie sa priamo na inovačné opatrenia momentálne použije 
menej než 1 % rozpočtu EÚ. Vzhľadom na ďalšie spoločenské výzvy, ktoré treba prekonať, 
je tento podiel nedostatočný. Z tohto dôvodu žiada spravodajca zvýšenie rozpočtu EÚ 
pre inovácie. 

Táto skutočnosť by mala byť zohľadnená v pripravovaných plánoch v rámci finančného 
výhľadu na obdobie 2014 – 2020, na ktorom sa začne pracovať koncom tohto roka. 

Práve vzhľadom na finančnú krízu a zmrazenie úverov je pre inovačnú schopnosť podnikov 
dôležité zvýšené poskytovanie finančných prostriedkov na úrovni Spoločenstva ako aj na 
národnej úrovni a vytvorenie primeraných finančných nástrojov.

V každom prípade treba postupovať viac cielene. Roztrieštenosť, ktorá sa prejavuje veľkým 
množstvom cieľov a špecifických iniciatív EÚ, sa neosvedčila. V tejto súvislosti je potrebné 
nájsť, prípadne posilniť synergie medzi podpornými nástrojmi pre inovácie.  Prostriedky
musia prúdiť tam, kde je multiplikačný účinok najväčší. Rozhodujúcim kritériom musí byť 
pridaná hodnota pre Európu.
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Zlepšenie riadiacej štruktúry programov

Spravodajca zastáva názor, že na dosiahnutie zvýšenej efektívnosti inovačnej politiky treba 
lepšiu koordináciu, účinnejšie prepojenie a zjednodušenie riadenia rôznych podporných 
nástrojov. 

Z pohľadu užívateľa je kontraproduktívny aj veľký počet zúčastnených aktérov na úrovni EÚ. 
Užívatelia potrebujú okrem toho jasné informácie o tom, aké podporné nástroje sú 
k dispozícii na ktorých úrovniach a pre ktoré opatrenia sú určené.

Aj na úrovni EÚ je potrebná zvýšená koordinácia aktérov. Inovačná politika by mala byť 
v spoločnom záujme Európskej komisie. Preto je nevyhnutná horizontálna koordinácia 
v rámci Európskej komisie s cieľom zabezpečiť úzku spoluprácu GR pre výskum a GR 
pre podnikanie a priemysel. Tieto opatrenia sú dôležité najmä vzhľadom na rozdelenie 
rezortov v Európskej komisii a očakávané vydanie aktualizovaného rámcového programu.

Stimulácia súkromného financovania

Okrem verejnej podpory je potrebné stimulovať a posilniť súkromné investície do inovácií. 
Najmä rizikový kapitál zohráva predovšetkým v počiatočnej fáze a fáze rozširovania 
vo veľkých podnikoch osobitnú úlohu v súvislosti s úspešnou tvorbou inovácií. Pri voľbe 
správnej štruktúry môže financovanie prostredníctvom rizikového kapitálu, ako dodatok 
k príspevkom, podnecovať inovácie aj v malých podnikoch.

Posilnenie rámcových podmienok, predovšetkým pre malé a stredné podniky

Hoci sa už situácia zlepšila vďaka vytvoreniu spoločného nariadenia o skupinovej výnimke, 
aj tak by sa mal prostredníctvom plánovaného preskúmania rámca pomoci využiť inovačný 
potenciál tohto nástroja, aj so zreteľom na inovácie, ktoré nie sú technologickej povahy.

Takisto treba preskúmať, či súčasný systém pomoci neprekáža pri novom prístupe 
spočívajúcom v stimulácii kľúčových technológií. Je nutné zabrániť riziku presunu podnikov 
z dôvodu zlých rámcových podmienok z hľadiska štátnej pomoci.

Spravodajca tiež zastáva názor, že intenzívnejšia podpora inovácií v malých a stredných 
podnikoch musí byť sprevádzaná obmedzením byrokracie. Okrem jazykových problémov 
spôsobujú najväčšie ťažkosti postupy vybavovania žiadostí, ktoré si vyžadujú veľký počet 
zamestnancov a vysoká miera chýb a s tým súvisiace vysoké finančné riziko. Preto treba 
zjednodušiť postupy vybavovania žiadostí, prípadne obmedziť povinnosť podávať správy.

Ochrana duševného vlastníctva je rozhodujúcim faktorom pre inovačnú schopnosť podnikov, 
no rámcové podmienky, najmä vzhľadom na vzniknuté náklady, stále nie sú uspokojivé. 
Patent Spoločenstva predstavuje dôležitý krok v tomto smere a mal by sa čo najskôr schváliť. 
V tejto súvislosti je však potrebné hľadať ďalšie nástroje, a to aj také, ktoré by sa dali 
v krátkom čase implementovať.

Vzhľadom na význam inovačnej schopnosti pre konkurencieschopnosť EÚ sú dôležité aj 
investície do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania kvalifikovaného personálu a nemali by 
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sa znižovať. Ak chce EÚ obstáť v celosvetovej súťaži, musí urobiť všetko pre to, aby čo 
najviac zatraktívnila prostredie pre vedcov a odborníkov, najmä vzhľadom na ich mobilitu.

Znalostný trojuholník, ktorý tvoria výskum, inovácie a vzdelávanie, je potrebné vnímať ako 
celok, ktorý sa nesmie porušiť, inak to negatívne ovplyvní udržateľnosť inovácií a následne aj 
udržateľnosť výroby.


