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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pregledu inovacijske politike Skupnosti v spreminjajočem se svetu
(2009/2227(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Pregled inovacijske politike Skupnosti v 
spreminjajočem se svetu“ (KOM(2009)0442),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Priprave na prihodnost: razvoj skupne strategije za 
ključne spodbujevalne tehnologije v EU“(KOM(2009)0512/3),,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. novembra 2009: Na poti h konkurenčni, 
inovativni in okoljsko učinkoviti Evropi – prispevek Sveta za konkurenčnost k lizbonski 
agendi po letu 2010,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2008 o vmesnem 
pregledu industrijske politike – Prispevek k strategiji EU za rast in delovna mesta1,,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 
2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. maja 2008 o spodbujanju ustvarjalnosti in 
inovativnosti z izobraževanjem in usposabljanjem,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2007 o prenosu znanja v 
prakso: široko zastavljena inovacijska strategija za EU3,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2006 o izvajanju 
Lizbonskega programa Skupnosti: Več raziskav in inovacij - naložba za rast in 
zaposlovanje - skupni pristop4,,

– ob upoštevanju sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)5,

– ob upoštevanju sklepa št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. oktobra 2006, ki vzpostavlja Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (2007–
2013)6,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o patentu Skupnosti (KOM(2000)0412),

– ob upoštevanju okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije ter 
sporočila Komisije z naslovom „Boljša uporaba davčnih olajšav za raziskave in razvoj“ 
(KOM(2006)728),

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0226.
2 UL L 97, 9.4.2008, str. 1.
3 UL. C 102E, 24.4.2008, str. 455.
4 UL C 303E, 13.12.2006, str. 640.
5 UL L 412, 30. 12. 2006, str. 1.
6 UL L 310, 9. 11. 2006, str. 15.
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– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Evropske komisije „Ocena inovacijske 
politike Skupnosti v obdobju 2005–2009“ (SEC(2009)1194),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Evropske komisije „Strategija za raziskave, 
razvoj in inovacije na področju IKT v Evropi: kako do izboljšav?“ (SEC(2009)0289),.

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2010),

A.  ker je Evropska komisija v svojem sporočilu „Pregled inovacijske politike Skupnosti v 
spreminjajočem se svetu“ napovedala spremenjeno inovacijsko strategijo v obliki 
akcijskega načrta,

B. ker mora biti prihodnja inovacijska strategija tesno povezana s strategijo EU 2020,

C. ker so nove podjetniške inovacije v veliki meri odvisne od dostopa podjetij do zadostnih 
finančnih sredstev in ker kreditni krč, ki je posledica sedanje gospodarske krize, grozi, da 
bo bistveno omejil inovativno sposobnost podjetij,

D. ker so inovacije osrednji instrument za uresničevanje sedanjih družbenih izzivov in 
strateško političnih ciljev EU kot so konkurenčnost, zaposlovanje, demografske in 
podnebne spremembe,

E. ker spodbujanje in razvoj trajnostnih tehnologij ni nujno samo za uresničitev podnebnih 
ciljev EU, temveč lahko EU to tudi dobro izkoristi za ustvarjanje novih delovnih mest in 
gospodarsko rast,

F. ker spodbujanje trajnostnih in energetsko učinkovitih tehnologij v obdobju vedno večjega 
pomanjkanja virov povečuje zanesljivost oskrbe z energijo v EU,

G. ker so demografske spremembe eden od osrednjih izzivov prihodnosti, ki terja tudi nove 
tehnološke rešitve,

H. ker mora EU v industrijskih panogah, kjer je sedaj njen konkurenčni položaj še dober, 
svoje moči združiti in okrepiti svoje prednosti.

Široko zasnovan inovacijski pristop

1. opozarja Komisijo, da je treba prihodnjo politiko EU na področju inovacij zastaviti bolj 
široko in da mora slednja vključevati vse oblike inovacij, ne samo tehnološke inovacije 
(inovacije pri proizvodih in postopkih), temveč tudi upravne, organizacijske, socialne in 
družbene inovacije, vključno z novimi inovativnimi poslovnimi modeli ter inovacijami na 
področju storitev;

2. izrecno podpira ugotovitev Evropske komisije, da so ključne tehnologije nujen predpogoj 
za trajnostno povečevanje splošne konkurenčnosti EU;

3. opozarja, da mora izbira konkretnih sektorjev za ukrepe, ki bodo spodbujali inovacije, 
potekati v sodelovanju z gospodarstvom, tudi malimi in srednje velikimi podjetji, pri 
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čemer je treba upoštevati tudi regionalne gospodarsko-politične cilje; 

4. pozdravlja ukrepe na področju inovacij tudi glede strategije Skupnosti na področju 
industrijske politike, ki bi vključevala več panog in ki jo je treba razviti, ter izrecno 
poziva Evropsko komisijo, naj še naprej uporablja ta pristop;

5. poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo inovacijski grozdi za prihodnjo politiko EU na 
področju inovacij; 

6. poudarja, da je treba obstoječe grozde še naprej razvijati, in sicer z usklajenimi ukrepi 
EU, držav članic in regij, da bi te ohranile in izboljšale svojo deloma svetovno vodilno 
vlogo; 

7. v zvezi s tem poudarja, da mora podlaga vsake dejavnosti na področju grozdov odražati 
potrebe podjetij, tudi malih in srednje velikih podjetij;

8. poziva ustrezne akterje na ravni držav članic in Skupnosti, naj izboljšajo okvirne pogoje 
za čezmejno sodelovanje grozdov;

9. poudarja, da imajo mala in srednje velika podjetja kot partnerji v vrednostni verigi in kot 
samostojni ponudniki inovativnih proizvodov osrednjo vlogo;

Povečanje in kopičenje sredstev EU za inovacije

10. meni, da je oskrba z zadostnimi finančnimi sredstvi nujen element razvoja inovacij, zato 
je treba bistveno povečati proračun EU za inovacije;

11. poudarja, da je poleg povečanja sredstev odločilno tudi doseganje kritične mase; zlasti 
poudarja, da je treba sredstva usmeriti tja, kjer lahko učinek vzvoda v največji meri 
prispeva k ustvarjanju dodane vrednosti za Evropo;

Izboljšanje upravne strukture programov 

12. meni, da je treba zaradi uporabniške prijaznosti in transparentnosti preprečiti prekrivanje 
in podvajanje programov pomoči, ki sta posledica pomanjkanja usklajevanja različnih 
ravni delovanja;

13. v zvezi s tem prav tako poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi tesnejše in boljše 
medsebojno sodelovanje sodelujočih generalnih direktoratov Evropske komisije;

14. ugotavlja, da bi morala biti skupna prizadevanja akterjev na ravni EU usmerjena v 
odpravo vrzeli med raziskavami in inovacijami ter tržno zrelostjo in trženjem proizvodov;

Spodbujanje zasebnega financiranja

15. poudarja, da je treba poleg javnega financiranja bolj spodbuditi zasebno financiranje;

16. poziva Evropsko komisijo, naj z akcijskim načrtom za inovacije predstavi konkretne 
instrumente za izboljšanje dostopa do financiranja za inovativna podjetja;
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17. poudarja, da je treba ustvariti predpogoje za boljšo razpoložljivost tveganega kapitala in 
razširiti instrumente financiranja na osnovi delitve tveganja Evropske investicijske banke;

18. poziva ustrezne akterje na ravni držav članic in Skupnosti, naj posodobijo preverjene 
instrumente financiranja za mala in srednje velika podjetja, kot so mikrokrediti, posojila 
in garancije ter zagotovijo davčne spodbude za investicije;

Izboljšanje okvirnih pogojev za podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja

19. poziva Evropsko komisijo, naj v skladu z načeli notranjega trga prilagodi obstoječe 
predpise Skupnosti za državne subvencije tako, da se bodo spodbujale investicije v nujno 
potrebne nove tehnologije, da se bo zagotovila dolgoročna konkurenčnost EU;

20. v zvezi s tem pozdravlja, da se bo v letu 2010 pregledal okvir Skupnosti za državno 
pomoč za raziskave, razvoj in inovacije;

21. meni, da je za boljše spodbujanje inovacij hkrati potrebna tudi birokratska razbremenitev 
tistih, ki prosijo za pomoč;

22. poziva akterje EU, naj ravno zaradi malih in srednje velikih podjetij izboljšajo okvirne 
pogoje na področju zaščite intelektualne lastnine (zlasti nastale stroške), saj gre tu za 
osrednji element inovacij;

23. pri tem poudarja pomen patenta Skupnosti za evropsko gospodarstvo;

24. poudarja, da je treba okolje za raziskovalce in strokovnjake v EU, zlasti kar zadeva 
njihovo mobilnost, narediti čim bolj privlačno;

25. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Sporočilo „Pregled inovacijske politike Skupnosti v spreminjajočem se svetu“ z dne 2. 9. 
2009 opisuje napredek na področju politike inovacij v EU, ki je bil dosežen od leta 2005, in 
hkrati nakazuje prihodnja področja delovanja, ki bodo vključena in opredeljena v 
načrtovanem akcijskem načrtu za inovacije.

Poročevalec pozdravlja predlog o evropskem inovacijskem načrtu, za katerega upa, da bo 
ambiciozen, podjetniško usmerjen in obetaven. To poročilo naj bi prispevalo k oblikovanju 
mnenja in Komisiji pomagalo določiti okvirne točke takšnega akcijskega načrta.

Poročilo je pripravljeno v času, v katerem mora EU sprejeti novo strategijo, da bi pospešili 
prehod Evrope v konkurenčno, na znanju temelječe, inovativno, socialno in trajnostno 
gospodarstvo. 

Tako prihodnja strategija EU2020 kot tudi akcijski načrt za inovacije morata EU zagotoviti 
instrumente, s katerimi bo lahko obvladala prihodnje družbene izzive.

Prehod evropskega gospodarstva v trajnostno gospodarstvo mora povečati konkurenčnost 
evropskih podjetij, ekonomski in okoljski izzivi pa morajo odpreti nove možnosti za naša 
narodna gospodarstva.

Široko zasnovan inovacijski pristop

Akcijski načrt za inovacije bi moral vključevati vse oblike inovacij v javnem in zasebnem 
sektorju ter zajeti tudi inovacije, ki niso tehnološke.

Da bi preprečili nastanek novih socialnih neenakosti, bi morali dodano vrednost inovacij v 
prihodnje meriti ne samo z vidika okoljskega in ekonomskega prispevka, temveč upoštevati 
tudi njihovo socialno dodano vrednost. Glavno vodilo prihodnje politike na področju inovacij 
bi morala biti ne samo tehnološka, temveč tudi skupna družbena dodana vrednost inovacij.

Poročevalec podpira izjave Evropske komisije v njenem sporočilu o ključnih tehnologijah, da 
so te osrednjega pomena za dosego omenjenih ciljev.

Globalni konkurenčni boj je povzročil, da se v tretje države ne seli samo vedno več 
proizvodnih zmogljivosti, temveč tudi pripadajoče raziskovalne in razvojne zmogljivosti. 
Takšen razvoj ogroža samo bistvo Evrope kot industrijske lokacije in se mu je treba upreti z 
doslednim spodbujanjem inovacijskih zmožnosti, preden bo postal nepovraten.

Poleg konkurenčnosti kot političnega cilja se mora EU prav tako spoprijeti z drugimi velikimi 
družbenimi izzivi, kot so podnebne ali demografske spremembe.

Ključne tehnologije kot so mikro- in nanoelektronika, fotonika, bio- in nanotehnologija ter 
novi materiali odpirajo številne nove možnosti za inovacije tako pri postopkih kot pri 
proizvodih. Ključne tehnologije zaradi svoje hitre rasti močno vplivajo na konkurenčnost. 
Zlasti področja informacijske in komunikacijske tehnologije, kemije, oskrbe z energijo (na 
primer zajemanje in skladiščenje ogljika, tehnologije za energetsko učinkovitost), 
avtomobilske industrije (ravno na področju vozil na električni pogon), medicinske 
tehnologije, industrije polprevodnikov ter letalstva in aeronavtike odpirajo možnosti za 
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bistvene izboljšave kakovosti in produktivnosti. Glede na zapletenost gospodarskega 
dogajanja in prihodnjega razvoja ta seznam seveda ne more biti izčrpen. 

Mala in srednje velika podjetja so pri tem pomembni partnerji v vrednostnih verigah, tudi kot 
samostojni ponudniki inovativnih proizvodov, na primer na področju okoljske tehnologije in 
obnovljivih virov eneregije. Zaradi svoje bližine trgu in prilagodljivosti prispevajo mala in 
srednje velika podjetja še posebej veliko inovativnih proizvodov in storitev ter so motor 
tehničnega napredka.

Zato se tovrstnih podjetij v tem kontekstu ne sme zanemarjati, temveč je treba ohraniti 
ustrezne, njihovim potrebam prilagojene, regulativne okvirne pogoje.

Po mnenju poročevalca so pri tem izredno pomembni tudi inovacijski grozdi. Grozde 
svetovnega pomena, ki v EU že deloma obstajajo, je treba ob sodelovanju vseh ravni 
delovanja aktivno razvijati naprej, da bi ti lahko ohranili in morebiti izboljšali svojo vodilno
vlogo. S tesnim sodelovanjem med velikimi in majhnimi podjetji ter univerzami in drugimi 
raziskovalnimi ustanovami bi lahko grozdi pomagali ustvariti nove sektorje z večjo 
socialnoekonomsko in industrijsko pomembnostjo, ki bi povečali privlačnost evropskih regij. 
Zato poročevalec meni, da mora prenovljena strategija EU na področju inovacij vključevati 
zamisli o spodbujanju obstoječih in novih grozdov. Zlasti bi bilo treba izboljšati okvirne 
pogoje za čezmejno sodelovanje grozdov, na primer s širjenjem najboljših praks.

Povečanje in kopičenje sredstev EU za inovacije

Po izjavah Evropske komisije se sedaj za ukrepe na področju inovacij neposredno namenja 
manj kot en odstotek proračuna EU. Glede na prihodnje družbene izzive, s katerimi se bo 
treba spoprijeti, to ne zadostuje. Zato poročevalec zahteva povečanje proračuna EU za 
inovacije. 

Povečanje naj bi se upoštevalo pri prihodnjih načrtovanjih v okviru finančne perspektive 2014 
– 2020, ki se bodo začela konec leta. 

Povečano zagotavljanje finančnih sredstev tako na ravni Skupnosti kot tudi na nacionalni 
ravni ter uvedba instrumentov financiranja, ki ustrezajo naslovnikom, je odločilno za 
inovativnost podjetij tudi zaradi finančne krize in kreditnega krča.

V vsakem primeru mora biti spodbujanje bolj ciljno usmerjeno. Razdrobljenost na številne 
cilje in veliko število specifičnih pobud EU se ni obneslo. V tem kontekstu je treba odkriti 
oziroma okrepiti sinergije med instrumenti za spodbujanje inovacij.  Sredstva je treba usmeriti 
tja, kjer je učinek vzvoda največji. Pri tem mora biti odločilno merilo dodana vrednost za 
Evropo.

Izboljšanje upravne strukture programov

Poročevalec meni, da je za večjo učinkovitost politike na področju inovacij potrebno boljše 
usklajevanje, učinkovitejše povezovanje in racionalizirano upravljanje različnih instrumentov 
spodbujanja. 

Z vidika uporabnika je tudi veliko število sodelujočih akterjev na ravni EU 
kontraproduktivno. Uporabniki poleg tega potrebujejo jasne informacije, kateri instrumenti za 
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spodbujanje so na voljo, na kateri ravni in za katere ukrepe.

Tudi na ravni EU je treba zagotoviti boljše usklajevanje akterjev. Politika na področju 
inovacij bi morala spadati v pristojnost Skupnosti, in sicer Evropske komisije. Zato je treba 
uvesti horizontalno usklajevanje znotraj Evropske komisije, da bi zagotovili tesno sodelovanje 
med generalnim direktoratom za raziskave in generalnim direktoratom za podjetništvo in 
industrijo. To je pomembno zlasti zaradi razdelitve resorjev znotraj Evropske komisije ter 
prihodnjega novega oblikovanja okvirnih programov.

Spodbujanje zasebnega financiranja

Poleg zagotavljanja javnih sredstev je treba spodbujati tudi zasebna vlaganja v inovacije. 
Ravno tvegani kapital ima v zgodnji fazi in fazi širitve še posebej pomembno vlogo pri 
uspešnosti inovacij ne samo velikih podjetij. V ustrezni obliki lahko financiranje s tveganim 
kapitalom, ki dopolnjuje državno pomoč, spodbudi inovacije tudi v majhnih podjetjih.

Izboljšanje okvirnih pogojev za podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja

Z uredbo o skupinskih izjemah so bile deloma že uvedene olajšave, vendar bi bilo treba 
prihodnji pregled okvira pomoči izkoristiti za to, da bi inovacijski potencial tega instrumenta 
razširili tudi na inovacije, ki niso tehnološke narave.

Prav tako je treba preveriti, ali sedanji sistem pomoči ni v nasprotju z novim načelom 
spodbujanja ključnih tehnologij. Nujno je treba preprečiti selitev podjetij zaradi slabih 
okvirnih pogojev na področju državne pomoči.

Poročevalec nadalje meni, da mora boljše spodbujanje inovacij sovpadati z zmanjšanjem 
birokracije. Poleg jezikovnih ovir so največje težave pogosto kadrovsko-intenzivni postopki 
oddaje vlog in visoka pogostost napak ter s tem povezano visoko finančno tveganje. 
Posledično bi bilo treba poenostaviti postopke za oddajo vlog in po potrebi zmanjšati 
obveznosti poročanja.

Zaščita intelektualne lastnine je odločilnega pomena za inovacije, vendar okvirni pogoji za 
podjetja, zlasti z vidika nastalih stroškov, niso zadovoljivi. Patent Skupnosti je pomemben 
korak v tej smeri, ki bi ga bilo treba čim prej sprejeti. V zvezi s tem pa je treba ugotoviti, da je 
treba dodatno iskati še druge, tudi kratkoročno uresničljive instrumente.

Tudi investicije v izobraževanje in nadaljnje izobraževanje kvalificiranega osebja so glede na 
pomembnost inovacij za konkurenčnost EU odločilnega pomena in se jih ne sme zmanjševati. 
EU mora storiti vse, da ustvari čim bolj privlačno okolje za raziskovalce in strokovnjake, tudi 
kar zadeva mobilnost, da bi ohranila konkurenčnost v svetovnem merilu.

Trikotnik znanja med raziskavami, inovacijami in izobraževanjem je treba obravnavati kot 
celoto in se ga ne sme ločiti, saj bi to negativno vplivalo na trajnost inovacij in posledično na 
trajnost proizvodnje.


