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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om innovation i EU: Omdannelse af Europa til en verden efter krisen
(2010/2245(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 6. oktober 2006 "Europa 2020-
flagskibsinitiativ: Innovation i EU" (KOM(2010)0546),

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om europæiske 
innovationspartnerskaber inden for flagskibsinitiativet "Innovation i EU"1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inkluderende vækst" (KOM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 "Et ressourceeffektivt 
Europa - et flagskibsinitiativ under Europa 2020-strategien" (KOM(2011)0021),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af xxx 2011 med titlen "Køreplan for lav 
CO2-økonomi i 2050" (KOM(2011)XXXX),

– der henviser til sin beslutning af xx marts 2011 om en industripolitik for en globaliseret 
verden2,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2010 Fællesskabets 
innovationspolitik i en verden under forandring3,

– der henviser til sin beslutning af 16. juni 2010 om EU 20204,

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning5,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 om 
innovation,

– der henviser til konklusionerne fra det 3049. møde i Rådet (konkurrenceevne) af 25. og 
26. november 2010 om Innovation i EU,

– der henviser til konklusionerne fra det 3035. møde i Rådet (konkurrenceevne) af 12. 
oktober 2010 om at gøre EU's forsknings- og innovationsprogrammer mere attraktive:
udfordringen med forenkling ("raising the attractiveness of EU Research and Innovation 
programmes: the challenge of simplification"),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 28. oktober 2010 om "En integreret 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0398.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011).....
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0209.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0223.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0401.
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industripolitik for en globaliseret verden: fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed" 
(KOM(2010)0614),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 6. oktober 2010 "Regionalpolitikkens 
bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (KOM(2010/0553),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. maj 2009 "Forberedelse på fremtiden:
Udvikling af en fælles strategi for centrale støtteteknologier i EU" (KOM(2009)0512),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 13. marts 2009 "En europæisk strategi 
for forskning, udvikling og innovation på ikt-området: Øget indsats og effektivitet " 
(KOM(2009)0116),

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af xxx,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af xxx,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og til udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at det ikke kun er væsentligt at fremskynde innovationen for at opnå en 
bæredygtig økonomisk model og sikre fremtidig beskæftigelse, men at det også vil skabe 
løsninger på de fælles store samfundsmæssige udfordringer, som det europæiske samfund 
står over for, nemlig:

 de nuværende demografiske ændringer: et aldrende samfund, urbanisering og 
migration,

 overgangen til bæredygtig forvaltning af ressourcerne: klimaændringer, vedvarende 
energi, vandknaphed, oversvømmelser og bestræbelser på at sikre og erstatte kritiske 
råvarer,

 et stabilt og retfærdigt økonomisk grundlag: økonomisk genopretning, udnyttelse af 
et videnbaseret samfund og styrkelse af EU's konkurrenceevne,

B. der henviser til, at nøglen til at sætte skub i innovationen ligger i:

 at give borgernes kreativitet, forbrugsmønstre og reaktion på nye idéer første 
prioritet,

 en langsigtet, stabil, enkel, gennemsigtig og understøttende retlig ramme,
 bedre adgang til finansiering (især for SMV'er),
 udbytterigt samarbejde mellem forskningsinstitutter, virksomheder, regeringer og 

borgere,
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En integreret og tværfaglig behandling

1. glæder sig over flagskibsinitiativet "Innovation i EU", som er det vigtigste og mest 
konkrete forsøg hidtil på at indføre en strategisk, integreret europæisk innovationspolitik, 
hvis succes imidlertid afhænger af det fulde samarbejde - og af gennemførelsen heraf –
mellem medlemsstaterne;

2. anmoder om et bredt koncept af innovation, som går ud over teknologisk og 
produktorienteret innovation og fokuserer på borgernes udvikling; erindrer om, at 
innovation drejer sig om med held at anvende idéer i praksis og er rettet mod produkter, 
procedurer, tjenester eller udviklinger;

3. påpeger, at målene i henhold til Europa 2020-strategien, energistrategien for Europa 
2011-2020 og køreplanen for lav CO2-økonomi i 2050 skal prioriteres i Innovation i EU.

4. glæder sig over Kommissionens fokus på store samfundsmæssige udfordringer og 
understreger, at innovation er påkrævet for at øge ressourceproduktiviteten samt varig 
erstatning, samtidig med at ressourceanvendelse og energiforbrug reduceres;

5. understreger betydningen af flagskibsinitiativet "Et ressourceeffektivt Europa" og 
bestræbelserne på at adskille økonomisk vækst fra anvendelsen af ressourcer ved at støtte 
overgangen til en økonomi, der er mindre CO2-afhængig, idet der i stigende grad bruges 
vedvarende energikilder og udvikles en bæredygtig transport;

6. lægger vægt på, at innovationspolitikkens succes afhænger af:

 strategisk orientering, udformning og gennemførelse af alle politikker og 
foranstaltninger med det formål at bidrage til og styrke innovationen i EU (gennem 
eksempelvis uddannelse, arbejdsmarkedet, det indre marked, infrastruktur, 
beskatningsinstrumenter, industripolitik og handel)

 velkoordineret samarbejde og støtte i EU, medlemsstaterne og på regionalt plan
 maksimal involvering af alle relevante aktører, f.eks. SMV'er, industrien, 

universiteter, forskningsinstitutter, regeringer og arbejdsmarkedets parter
 koordination og sammenhæng mellem de forskellige politiske områder, 

foranstaltninger og instrumenter for at forhindre fragmentering og dobbeltarbejde på 
grund af ukoordinerede forsknings- og innovationsbestræbelser;

understreger, at hovedmålet med politik om Innovation i EU bør være at gøre samarbejde 
og sammenhæng lettere ved at anvende en sand holistisk tilgang fokuseret på de store
samfundsmæssige udfordringer;

7. glæder sig over Kommissionens forslag til udvikling af en enkelt integreret indikator, der 
muliggør end bedre overvågning af innovationsfremskridt; tilskynder til yderligere 
udvikling af "resultattavlen" gennem internationalt samarbejde;

Social innovation med borgerne i centrum

8. understreger, at borgernes krav som forbrugere og engagement som fagfolk er 
hoveddrivkraften bag innovation; fremhæver, at skabelsen af et innovativt samfund derfor 
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skal baseres på deltagelse af dets borgere ved at sætte dem i stand til at formulere deres 
behov og deres kreative potentiale gennem en nedefra og op-tilgang og ved at komme 
med innovative løsninger, der sætter de enkelte borgere i stand til at bidrage til 
ressourceeffektiviteten;

9. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre en seriøs indsats for at ændre 
mentaliteten mod en mere innovativ og videbegærlig tankegang ved at tilskynde til 
ændringer henimod bæredygtige forbrugermønstre og aktivt fremme borgerens deltagelse 
i innovationen;

10. fremhæver betydningen af social innovation og behovet for at indføre en nedefra og op-
tilgang og et åbent miljø med kreative idéer for at sætte skub i produktiviteten, give de 
ansatte ansvar og udvikle løsninger med hensyn til uindfriede sociale behov (som f.eks. 
inklusion og immigration);

11. anmoder EU samt nationale og regionale myndigheder om at tilskynde til social 
innovation og at stille offentlige midler til rådigheder herfor; understreger, at social 
innovation bør inkluderes i midlerne og støtteprogrammerne, som f.eks. Den Europæiske 
Socialfond, rammeprogrammerne (RP'er) og rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation (CIP);

12. anmoder medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til forbedring af (unge) 
europæeres iværksætterfærdigheder og kvantitative færdigheder ved at indarbejde 
iværksætteri og innovation i alle uddannelsesområder;

Forenkling, defragmentering, finansiering og standardisering

13. anmoder Kommissionen om at oprette et enkelt og tilgængeligt system for at fremskynde 
innovation, fokusere på de store samfundsmæssige udfordringer og aktivt undgå 
fragmentering og bureaukrati. 

14. anmoder Kommissionen om at oprette et rådgivningskontor til samarbejde med 
medlemsstaterne, dvs. et sted, hvor de interesserede parter (især innovative små firmaer) 
– herunder lokale og regionale regeringer – kan ansøge om finansiel støtte eller blive sat i 
forbindelse med potentielle partnere;

15. anmoder Kommissionen om at indføre en bedre metode til finansiering af innovation ved 
at skabe synergier og sammenlægge støtteprogrammer for forskning og udvikling og 
innovation (FUI), hvis det er muligt, f.eks. RP'er, fælles teknologiinitiativer, CIP, fælles 
programmer, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og strategisk 
energiteknologiplan for EU, og kanalisere midler fra strukturfonde og dele af midlerne fra 
auktionsindtægterne fra den fælles landbrugspolitik og emissionshandelssystemet til 
innovation; er enig med Rådet i at anmode om en balance mellem tillid og kontrol og 
mellem risikovillighed og risikominimering;

16. tilskynder til opretholdelse af en stærk base for ekspertise i grundforskning, som bygger 
på Det Europæiske Forskningsråds succes;

17. anmoder Kommissionen om at knytte finansieringsinstrumenter tættere til 
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innovationsredskaber på efterspørgselssiden, som f.eks. foregangsmarkedsinitiativet;

18. tilskynder Kommissionen til at udvide EIB's vellykkede finansieringsfacilitet for 
risikodeling (RSFF) ved at øge de foreliggende garantier, og stille yderligere 500 mio. 
euro til rådighed i 2011 og forhøje den nuværende finansiering fra 1 mia. euro til 5 mia. 
euro efter 2013 og sprede risikokomponenten;

19. anmoder Kommissionen om at flytte en større del af forskningen, som er tæt på 
markedsvilkårene, over til låneinstrumenter, som f.eks. CIP, RSFF og EIF og give 
SMV'er adgang hertil i hele EU;

20. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at reevaluere hele økosystemet for 
innovation med henblik på at fjerne unødvendige hindringer, f.eks. for lån til 
universiteter;

21. opfordrer medlemsstaterne til at gøre bedst mulig brug af strukturfondene for FUI i den 
nuværende finansieringsperiode, som rettes mod de store samfundsmæssige udfordringer; 
anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at undgå dyrt dobbeltarbejde ved at 
fremme intelligente specialiseringsstrategier;

22. er enig med Rådet i at opfordre Kommissionen til at stille forslag til fremskyndelse, 
forenkling og modernisering af standardiseringsprocedurerne og således fremkalde en 
hurtigere europæisk reaktion på innovative globale markedsudviklinger;

Det indre marked og intellektuel ejendomsret

23. understreger, at det europæiske indre marked skal gennemføres for alle varer og tjenester 
som en påtrængende nødvendighed, herunder innovative sundhedsprodukter, som således 
giver adgang til 500 mio. forbrugere;

24. understreger, at et stærkt og afbalanceret system for intellektuelle ejendomsrettigheder 
(IPR) er et af de vigtigste rammevilkår for innovation; anmoder Kommissionen om at 
udvikle en omfattende strategi for intellektuel ejendomsret, som afbalancerer opfindernes
rettigheder med fremme af brugen af og adgangen til viden og opfindelser;

25. anmoder om indførelse af et fælles EU-patent; glæder sig i mellemtiden over den brede 
støtte i Rådet til en forbedret samarbejdsprocedure om et fælles EU-patent, som starter i 
2011;

26. anmoder om gennemførelse af det europæiske forskningsrum – en forpligtelse i henhold 
til traktaten – senest i 2014 for at sætte EU i stand til at tiltrække og fastholde de største 
talenter;

27. glæder sig over Kommissionens forslag om at udvikle et europæisk videnmarked for 
handel og licensudstedelse inden slutningen af 2011, hvor det skal gøres lettere at få 
adgang til intellektuel ejendom, der ikke bruges.

Offentlige indkøb

28. erindrer om, at offentlige indkøb, som udgør 17 % af EU's årlige BNP, spiller en vigtig 
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rolle i det europæiske indre marked og i stimuleringen af innovation;

29. opfordrer medlemsstaterne til at rette deres offentlige indkøb mod innovative produkter, 
procedurer og tjenester; anmoder derfor Kommissionen om i sine lovforslag at gøre 
innovation lettere ved at muliggøre offentlige indkøb, herunder vurdering af 
prækommercielle indkøbsmuligheder, og anmoder medlemsstaterne om at øge deres 
grønne offentlige indkøb;

30. fremhæver, at der er behov for international gensidighed i forbindelse med adgangen til 
markeder for offentlige indkøb, som således sætter EU's virksomheder i stand til at 
konkurrere internationalt på rimelige vilkår;

Europæiske innovationspartnerskaber (EIP'er)

31. erindrer om sin beslutning af 11. november 2010 om EIP'er:

 anfører det altomfattende princip om ressourceintelligens i alle EIP'er, som således 
fremmer ressourceeffektiviteten, hurtigt forbrug og effektiv produktion og ledelse i 
hele forsyningskæden

 glæder sig over pilotprojektet vedrørende aktiv og sund aldring;

32. understreger, at EIP'er skal:

 være afstemt de store samfundsmæssige udfordringer
 skabe inspiration gennem ambitiøse, men sandsynlige "mand på månen"-mål
 skabe synergier og følge intelligente principper
 deles mellem flere end to politiske områder (GD'er) inden for Kommissionen
 omfatte alle innovationsprogrammer, herunder EIT's viden- og 

innovationsfællesskaber;

33. opfordrer Kommissionen til årligt at orientere Parlamentet om alle EIP'er og to gange 
årligt om det første pilotprojekt;

Regionen er en vigtig partner

34. understreger, at fuldt engagement på regionalt og lokalt plan er afgørende for at nå 
målene for Innovation i EU, da de befinder sig i nærheden af det store antal aktører, som 
er involveret i innovationen, og fungerer som et mellemled mellem disse forskellige 
aktører, medlemsstaterne og EU;

o

o o

35. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Store samfundsmæssige udfordringer

Samarbejde gør stærkere. Sammen at innovere for at finde løsninger på de fælles problemer i 
Europa betyder mere fokus, hurtigere fremskridt, (omkostnings)effektivitet og større kreativ 
kraft. Innovation i EU skal ikke blot give svar på de fælles samfundsmæssige problemer, men 
skal samtidig forstærke Europas konkurrenceevne og anvise en vej ud af den økonomiske 
krise. Samlet mærker medlemsstaterne i det importafhængige Europa behovet for at omgås de 
naturressourcer og grundstoffer, der kræves til energiproduktion, til industrien eller til 
fødevarefremstilling, på en intelligent og bæredygtig måde. Den aldrende befolkning er også 
en udfordring, som næsten alle lande i EU står over for. Der opnås hurtigere resultater med 
hensyn til sikring af et sundere liv, bedre pleje og medicin, men samtidig også kontrol med 
udgifterne, ved en fælles indsats. Med tiden er de europæiske økonomier blevet så snævert 
forbundne, at ikke kun euroens stabilitet, men også en forstærkning af medlemsstaternes 
konkurrenceevne, kræver en fælles indsats. En fælles vej til en retfærdig og stabil økonomi.

Menneskets kreativitet: frihed til innovation

Mennesker er kreative og skal have plads til selv at medvirke til forbedringer af deres 
omgivelser, af samfundet. Det fremgår af nylige undersøgelser, at denne sociale innovation 
udgør 75 % af den teknologiske fornyelses succes. Plads til arbejdstagernes idéer til 
forbedring af arbejdsprocesser er således også af uvurderlig værdi. Borgerne er også 
innovatorer, f.eks. udviklere af applikationer til den ikkeeuropæiske iphone, men også deres 
adfærd og forbrug styrer innovationen. Det er derfor vigtigt, at mennesker får og griber 
mulighederne for selv at øve indflydelse på at blive en del af overgangen til et bæredygtigt 
samfund, eksempelvis ved forbedring af vedvarende energianvendelser i helt lille skala. 
Adfærdsændring, herunder ændringer i forbrugsvaner, kan give stærke impulser til 
innovation.

Hvad kan borgerne opnå ved innovation?

Hensigten med at fokusere på innovation er at opretholde et højt velfærdsniveau i Europa ved 
at finde bæredygtige alternativer til tidligere anvendte produkter, processer og tjenesteydelser.
Hurtigere løsninger på bedre pleje i forbindelse med alderdomsbetingede sygdomme, 
livsstilsrelaterede sygdomme og mobilitet i alderdommen er blot nogle af de fordele, som 
samarbejde i Europa kan give borgerne. Målet med pilotprojektet om 
innovationspartnerskabet inden for aktiv og sund aldring er en forlængelse af den 
gennemsnitlige sunde levetid i EU med to år i 2020.

Fokus

Stærke valg og udfordrende mål er vigtige for stimuleringen af innovation - via fokus og 
sammenhæng i politikken. Da innovation skal give løsninger på så mange problemer, må der 
udarbejdes en effektiv politik, der kan stimulere en kreativitet, som hurtigt kan omsættes i 
produkter, tjenesteydelser, processer eller bevægelser.
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Hvad er innovation, og hvad kan gøres bedre?

Det er ikke længe siden, at innovation kun blev nævnt sammen med forskning, og det var kun 
højteknologiske produkter, der blev betragtet som innovative. Innovation skal ses meget 
bredere og ytre sig i en vellykket omsætning fra idé til produkt, proces, tjenesteydelse eller 
bevægelse. Forskning er en meget vigtig kilde til innovation, men innovation kommer fra 
flere kilder end forskning. Der er eksempelvis den spontane, brillante idé, som umiddelbart 
kan omsættes til et produkt, en proces, tjenesteydelse eller bevægelse (tænk blot på 
Facebook).
En nem omsætning af idéer til markedet eller praksis kræver:

1. bedre adgang til kreditter og finansiel støtte 
2. flere investeringer i forskning, udvikling og innovation på EU- og nationalt plan fra 

offentlige og private partnere
3. klare regler med en lang tidshorisont
4. enkle godkendelsesprocedurer til europæiske eller nationale stimuleringsprogrammer, 

der kan reducere bureaukrati, herunder

o en "one-stop-shop": én skranke til de europæiske stimuleringsprogrammer, 
som gør ansøgningen mindre kompliceret for virksomheder (i særdeleshed 
SMV'er), forskningsinstitutioner, universiteter og endog regionale og lokale 
administrationer. Ved denne skranke ses der ikke blot på 
finansieringsansøgningen, men der søges også efter passende partnere eller 
samarbejdsnetværk.

o sammenlægning af stimuleringsprogrammer, hvor det er muligt. Mange 
programmer lapper over hinanden. Opsplitning af midler betyder som regel 
også opsplitning af fokus.

o mindre kontrolsyge i forbindelse med finansieringsansøgninger, mere 
ekspertise ved anvisning af finansiering og mere tillid efterfølgende.

5. godt samarbejde mellem EU, nationale, regionale og lokale administrationer, 
forskningsinstitutioner, universiteter, virksomheder og sidst, men ikke mindst, 
borgeren.

6. stimulering af kvantitative færdigheder i undervisningen (eksakte fag), mere 
opmærksomhed omkring iværksætterånd og øget udveksling mellem fagområder samt 
forbedret samarbejde inden for undervisning, forskning og erhvervsliv.

7. et billigt og enkelt EU-patentsystem, brugbare regler til beskyttelse af intellektuel 
ejendomsret og et europæisk system til udveksling af uudnyttede patenter.

8. et ægte europæisk indre marked, hvor innovationer bedre vil kunne slå igennem til et 
marked med 500 mio. borgere. I dag kommer visse innovationer ikke over grænsen på 
grund af indviklede godkendelsesprocedurer og forskelle i medlemsstaternes 
lovgivninger. Det indre marked omfatter også markeder, som indtil for kort tid siden i 
højere grad blev betjent på nationalt plan, såsom innovative sundhedsprodukter, som 
netop ville kunne bidrage til en sund og aktiv aldring.

9. fleksibel offentlig indkøbspolitik med henblik på (bæredygtig) innovation. Problemer 
med hensyn til unikke udbydere og offentliggørelse af intellektuel ejendomsret skal 
løses, også i det prækommercielle forløb.
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EU's politik

Europas politik skal være skarpere indstillet på den konkrete opstilling og opnåelse af 
målene i de store samfundsmæssige udfordringer. I dag er politikken vedrørende 
yderligere innovation stadig for fragmenteret og hovedsageligt rettet mod forskning. Der 
skal fortsat være opmærksomhed omkring forskning, og målet om 3 % af BNP til 
forskning skal nås. Men derudover skal også andre processer, som kan føre til (social) 
innovation, understøttes på andre politikområder. Hvad angår innovation, er der behov for 
en holistisk og kompakt tilgang i politikken.

Europæiske innovationspartnerskaber

Kommissionen foreslår innovationspartnerskaber, der skal sørge for hurtigere løsninger af 
de store samfundsmæssige udfordringer. Hensigten er, at disse partnerskaber navnlig skal 
finde synergi mellem allerede eksisterende innovationsfremskridt og løse problemer, som 
hindrer hurtigere innovation. Disse partnerskaber skal følge SMART-princippet, hvilket 
vil sige, at de skal være specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og rettidige. Disse 
partnerskaber skal ét for ét køre parallelt med de tre store samfundsmæssige udfordringer 
for at undgå fragmentering.


