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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Innovatív Unió: Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően
(2010/2245(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című, 
2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0546),

– tekintettel az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés keretén belüli európai innovációs 
partnerségekről szóló, 2010. november 11-i állásfoglalására1,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő 
kiemelt kezdeményezés” című, 2011. január 16-i bizottsági közleményre 
(COM(2011)0021),

– tekintettel az „Ütemterv egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-re történő 
megvalósításához” című, 2011. xxx-i bizottsági közleményre (COM(2011)xxx),

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március xx-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A Közösség innovációs politikájáról a változó világban” című, 2010. június 
15-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európa 2020 stratégiáról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel a kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítéséről szóló, 2010. 
november 11-i állásfoglalására5,

– tekintettel az innovációról szóló, 2011. február 4-i európai tanácsi következtetésekre ,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2010. november 25–26-i 3049. ülésének az európai 
innovációs unióról szóló következtetéseire,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2010. október 12-i 3035. ülésének 
következtetéseire „az uniós kutatási és innovációs programok egyszerűsítés révén történő 
vonzóbbá tételéről”,

– tekintettel az „Integrált iparpolitika a globalizáció korában: A versenyképesség és 
fenntarthatóság középpontba állítása” című, 2010. október 28-i bizottsági közleményre 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0398.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011).....
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0209.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0223.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0401.
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(COM(2010)0614),

– tekintettel „Az Európa 2020 keretei közötti intelligens növekedéshez hozzájáruló 
regionális politika” című, 2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0553),

– tekintettel a „Felkészülés a jövőre: közös stratégia kidolgozása a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal kapcsolatban” című, 2009. szeptember 30-i bizottsági közleményre 
(COM(2009)0512),

– tekintettel „Az európai IKT-re irányuló kutatás-fejlesztés és innováció stratégiája: 
Kapcsoljunk magasabb sebességfokozatba!” című, 2009. március 13-i bizottsági 
közleményre (COM(2009)0116),

– tekintettel a Régiók Bizottságának xxx-i véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság xxx-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Jogi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az innováció felgyorsítása nemcsak a fenntartható gazdasági modell 
megvalósításához és a jövőbeni fejlődés biztosításához szükséges, hanem azért is, mert ez 
fog megoldásokat hozni az európai társadalom előtt álló közös, nagy társadalmi 
kihívásokra, mégpedig a következőkre:

 az aktuális demográfiai változások: öregedő társadalom, urbanizáció és migráció;
 az erőforrások fenntartható kezelése felé való átmenet, éghajlatváltozás, megújuló 

energia, a vízhiány, az árvizek és a kritikus nyersanyagok biztosítására és 
helyettesítésére irányuló erőfeszítések;

 egy stabil és igazságos gazdasági alap: gazdaságélénkítés, a tudásalapú társadalom 
hasznosítása és az EU versenyképességének fellendítése,

B. mivel az innováció fellendítésének kulcsa a következőkben keresendő:

 a polgárok kreativitásának, fogyasztási mintáinak és az új ötletekre adott válaszainak 
előtérbe helyezése,

 hosszú távú, stabil, egyszerű, átlátható és támogató szabályozási keret, 
 a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés (különösen a kkv-k számára),
 eredményes együttműködés a kutatóintézetek, vállalkozások, kormányok és polgárok 

között,

Integrált és interdiszciplináris megközelítés 
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1. üdvözli az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezést, amely az eddigi legjelentősebb és 
legkonkrétabb kísérlet egy stratégiai, integrált európai innovációs politika bevezetésére, 
amelynek sikere a tagállamok teljes körű együttműködésétől és a tagállami szintű
végrehajtástól függ;

2. felhív az innováció tágabb értelmezésére, túllépve a technológiai és termékorientált 
innováción, és középpontba helyezve a polgárok felhatalmazó szerepét; emlékeztet arra, 
hogy az innováció az ötletek sikeres gyakorlati megvalósítását jelenti, és termékekre, 
folyamatokra, szolgáltatásokra vagy mozgalmakra egyaránt irányulhat;

3. rámutat, hogy az Európa 2020 stratégiában, a 2011–2020 közötti európai 
energiastratégiában és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiarendszer 2050-re 
történő megvalósítására irányuló ütemtervben kitűzött céloknak az Innovatív Unióban 
elsőbbséget kell élvezniük;

4. üdvözli a Bizottság részéről a nagy társadalmi kihívások előtérbe helyezését, és 
hangsúlyozza, hogy az innovációra azért van szükség, hogy növekedjen a források 
termelékenysége és a fenntartható helyettesítés, egyidejűleg csökkenjen a 
forrásfelhasználás és az energiafogyasztás;

5. hangsúlyozza az Erőforrás-hatékony Európa kiemelt kezdeményezés, valamint az arra 
irányuló erőfeszítések fontosságát, hogy a gazdasági növekedést különválasszák a 
források felhasználásától az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés 
támogatásával, a megújuló energiaforrások használatának növelésével és a fenntartható 
közlekedés fejlesztésével;

6. hangsúlyozza, hogy az innovációs politika sikere a következőktől függ:

 az összes szakpolitika és intézkedés stratégiai orientációja, megtervezése és 
végrehajtása azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az európai innovációhoz, és erősítse 
azt (például az oktatás, a munkaerőpiac, az egységes piac, az infrastruktúra, az 
adózási eszközök, az iparpolitika és a kereskedelem révén);

 megfelelően összehangolt együttműködés és támogatás uniós, tagállami és regionális 
szinten;

 az összes érintett szereplő – pl. a kkv-k, az ipar, az egyetemek, a kutatóintézetek, a 
kormányok és a szociális partnerek – maximális bevonása;

 a különböző politikai területek, intézkedések és eszközök koordinációja és 
koherenciája, hogy el lehessen kerülni a nem összehangolt kutatási és innovációs 
erőfeszítésekből eredő széttagoltságot és kétszeres munkát;

hangsúlyozza, hogy az Innovatív Unió szakpolitika fő céljának azt kell tekinteni, hogy a 
nagy társadalmi kihívásokra összpontosító, valóban holisztikus megközelítés 
elfogadásával elősegítse a koordinációt és a koherenciát;

7. üdvözli az innováció terén tett előrehaladás jobb megfigyelését lehetővé tevő, egységes 
integrált mutató kidolgozására irányuló bizottsági javaslatot; szorgalmazza az 
„eredménytábla” továbbfejlesztését a nemzetközi együttműködés segítségével;

Polgárközpontú és szociális innováció
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8. hangsúlyozza, hogy az innováció fő húzóerejét egyrészről a polgárok mint fogyasztók 
igényei, másrészről a szakemberként való részvételük jelenti; rámutat, hogy az innovatív 
társadalom megteremtésének ezért a polgárai részvételén kell alapulnia, amihez az alulról
felfelé haladó megközelítés révén lehetővé kell tenni számukra a szükségleteik és kreatív 
potenciáljuk kifejezését, és innovatív megoldásokat kell biztosítani, hogy az egyes 
polgárok hozzájárulhassanak az erőforrás-hatékonysághoz;

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak komoly erőfeszítéseket az 
innovatív, kíváncsiságtól vezérelt gondolkodásmóddal szembeni berögződések 
megváltoztatására, ösztönözve a fenntartható fogyasztási minták felé haladó változásokat, 
és aktívan támogatva a polgárok innovációban való részvételét;

10. kiemeli a szociális innováció fontosságát, az alulról felfelé haladó megközelítés és a 
kreatív ötletekre nyitott környezet alkalmazásának szükségességét, hogy fellendítsék a 
termelékenység növekedését, erősítsék az alkalmazottak helyzetét és megoldásokat 
dolgozzanak ki a kielégítetlen társadalmi igényekre (mint például a befogadás és a 
bevándorlás);

11. felhívja az uniós, nemzeti és regionális hatóságokat, hogy ösztönözzék a szociális 
innovációt és biztosítsanak állami pénzeszközöket annak támogatására; hangsúlyozza, 
hogy a szociális innovációnak helyet kell kapnia a finanszírozási és támogatási 
programokban, mint amilyen az Európai Szociális Alap, a keretprogramok és a 
versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP);

12. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a (fiatal) európaiak vállalkozói és 
számszaki készségeinek javítására azáltal, hogy a vállalkozást és az innovációt az oktatás 
minden területébe beépítik;

Egyszerűsítés, a széttagoltság megszüntetése, finanszírozás és szabványosítás

13. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egyszerű és hozzáférhető rendszert az innováció 
felgyorsítása, a nagy társadalmi kihívások kezelése, valamint a széttagoltság és 
bürokrácia aktív megelőzése érdekében;

14. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve alakítson ki „egyablakos 
ügyintézést”, azaz egy olyan szolgáltató pontot, ahol minden érintett fél (különösen az 
innovatív kis cégek) – a helyi és regionális kormányzatot is beleértve – kérhet pénzügyi 
támogatást vagy kapcsolatba kerülhet a potenciális partnerekkel;

15. felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be egy jobb módszert az innováció finanszírozására 
azáltal, hogy szinergiákat hoz létre, és lehetőség szerint egyesíti a kutatás-fejlesztés és 
innováció (K+F+I) támogatási programjait, például a keretprogramokat, a közös 
technológiai kezdeményezéseket, a CIP-et, a közös programokat, az Európai Innovációs 
és Technológiai Intézetet és az európai stratégiai energiatechnológiai tervet, továbbá hogy 
a strukturális finanszírozás, valamint a közös agrárpolitika és a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben tartott árverések bevételeinek egy részét irányítsa át az innovációra; a 
Tanáccsal együtt kéri új egyensúly megteremtését a bizalom és az ellenőrzés, illetve a 
kockázatvállalás és kockázatkerülés között;
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16. szorgalmazza egy erős kiválósági bázis fenntartását az alapkutatásban, az Európai 
Kutatási Tanács sikerére építve;

17. felhívja a Bizottságot, hogy a finanszírozási eszközöket kösse össze szorosabban a 
keresleti oldali innovációs eszközökkel, amilyen például a vezető piac kezdeményezés;

18. szorgalmazza, hogy a Bizottság terjessze ki az EBB sikeres kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmusát (RSFF) azáltal, hogy növeli az elérhető garanciákat, 2011-ben további 
500 millió EUR biztosít, a jelenlegi finanszírozást 1 milliárd EUR-ról 2013 után 
5 milliárd EUR-ra emeli és diverzifikálja a kockázati elemet;

19. felhívja a Bizottságot, hogy a piachoz közeli kutatás nagyobb részét vigye át a 
hitelvezérelt eszközökhöz, amilyen például a CIP, az RSFF és az EBA, és a kkv-k 
számára Európa-szerte biztosítson ezekhez nagyobb hozzáférést;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy értékeljék át a teljes innovációs környezetet
annak érdekében, hogy megszüntessék a felesleges akadályokat, például az egyetemek 
hitelhez jutása terén;

21. felkéri a tagállamokat, hogy a folyó finanszírozási időszakban a lehető legjobban 
használják fel a kutatás-fejlesztésre és innovációra szánt strukturális alapokat, törekedve a 
nagy társadalmi kihívások kezelésére; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
intelligens specializációs stratégiák népszerűsítésével kerüljék a költséges kétszeres 
munkát;

22. a Tanácshoz csatlakozva kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a szabványosítási 
eljárások gyorsítására, egyszerűsítésére és modernizálására, ezáltal megteremtve a 
gyorsabb európai választ az innovatív globális piaci fejleményekre;

Az egységes piac és a szellemi tulajdon

23. hangsúlyozza, hogy az európai egységes piacot sürgősen ki kell terjeszteni minden árura 
és szolgáltatásra, az innovatív egészségügyi termékeket is beleértve, ami által ezek 
500 millió fogyasztóhoz juthatnak el;

24. hangsúlyozza, hogy egy erős és kiegyensúlyozott szellemi tulajdonjogi (IPR) rendszer az 
innováció legfontosabb keretfeltételeinek egyike; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki egy átfogó szellemi tulajdonjogi stratégiát, amely a feltalálók jogait összhangba hozza 
az ismeretek és találmányok széles körű hasznosításának ösztönzésével;

25. felhívást intéz egy egységes közösségi szabadalom bevezetésére; üdvözli ugyanakkor az 
egységes közösségi szabadalommal foglalkozó megerősített együttműködési eljárás 
2011-es megkezdésének Tanácson belüli széles körű támogatottságát;

26. felhív az Európai Kutatási Térség – mint Szerződés szerinti kötelezettség – 2014-ig 
történő megvalósítására, hogy az EU számára lehetővé váljon a kiemelkedő tehetségek 
megtartása és bevonzása;

27. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, miszerint 2011 végére ki kell alakítani a 
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kereskedelem és az engedélyezés európai tudáspiacát, beleértve a felhasználatlan szellemi 
tulajdonhoz való hozzáférés megkönnyítését;

Közbeszerzés

28. emlékeztet arra, hogy az EU éves GDP-jének 17%-át képviselő közbeszerzés fontos 
szerepet játszik az európai egységes piacon és az innováció serkentésében;

29. szorgalmazza, hogy a tagállamok közbeszerzésüket irányítsák az innovatív termékek, 
folyamatok és szolgáltatások felé; felhívja ezért a Bizottságot, hogy jogalkotási 
javaslataiban mozdítsa elő a közbeszerzést megkönnyítő innovációt, beleértve a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzési lehetőségek felülvizsgálatát, és 
felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a zöld közbeszerzéseiket;

30. hangsúlyozza, hogy nemzetközi viszonosságra van szükség a közbeszerzési piacokhoz 
való hozzáférés tekintetében, ezáltal az uniós vállalkozások számára lehetővé válna, hogy 
a nemzetközi versenyben tisztességes feltételekkel vegyenek részt;

Európai innovációs partnerségek (EIP-k)

31. felidézi az európai innovációs partnerségekről szóló, 2010. november 11-i állásfoglalását, 
amely:

 kimondja a források intelligens felhasználásának az összes európai innovációs 
partnerségen átívelő elvét, ekképpen fokozva a források hatékonyságát, az 
intelligens fogyasztást, valamint a hatékony termelést és gazdálkodást az ellátási 
lánc egészében,

 üdvözli az aktív és egészséges öregedéssel foglalkozó kísérleti projektet;

32. hangsúlyozza, hogy az európai innovációs partnerségeknek:

 igazodniuk kell a jelentős társadalmi kihívásokhoz,
 ösztönzést kell nyújtaniuk az ambiciózus, de megvalósítható, „ember a Holdon” 

típusú célokkal,
 szinergiákat kell teremteniük és a SMART elveket kell követniük,
 a Bizottságon belül kettőnél több szakpolitikai területre (főigazgatóságra) kell 

kiterjedniük, és
 tartalmazniuk kell az összes innovációs programot, beleértve az ETI tudás és 

innovációs közösségeit;

33. felhívja a Bizottságot, hogy évente számoljon be a Parlamentnek az összes európai 
innovációs partnerségről és évente kétszer az első kísérleti projektről;

A régió mint fontos partner

34. hangsúlyozza, hogy a regionális és helyi szint teljes mértékű bevonása kulcsfontosságú az 
Innovatív Unió céljainak eléréséhez, mivel ezek kellő közelségben vannak az 
innovációban érintett különféle szereplőkhöz, és közvetítőként működhetnek közre a 
különböző szereplők, a tagállamok és az EU között;
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35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Jelentős társadalmi kihívások

Egységben az erő. A közös európai problémák megoldásainak megtalálása érdekében történő 
közös újítások erősebb hangsúlyokat, gyorsabb fejlesztéseket, (költség)hatékonyságot és több 
kreativitást hoznak magukkal. Az Innovatív Uniónak nem csupán a közös társadalmi 
problémákra kell választ adnia, hanem egyidejűleg Európa versenyképességét is meg kell 
erősítenie, és ki kell jelölnie a válságból kivezető utat. Az importfüggő Európában a 
tagállamok együttesen érzékelik annak a szükségességét, hogy intelligens és fenntartható 
módon használják az energiatermeléshez, az ipari tevékenységhez vagy az 
élelmiszergyártáshoz szükséges erőforrásokat és nyersanyagokat. A népesség elöregedése is 
majdnem minden uniós tagállamnak nagy kihívást jelent. A hosszabb, egészségben eltöltött 
élettartam, az ellátás és a gyógyszerek biztosítása – ugyanakkor a költségek egyidejű 
kordában tartása – érdekében a közös megoldáskeresés gyorsabban hozhat eredményeket. Az 
európai nemzetgazdaságok az idők során annyira összefonódtak, hogy nem csak az euró 
stabilitása, hanem a tagállamok versenyképességének megszilárdítása miatt is szükség van a 
közös megoldáskeresésre: a méltányos és stabil gazdasághoz vezető közös útra. 

Emberi kreativitás: az újítás szabadsága

Az ember kreatív, ezért meg kell kapnia a mozgásteret ahhoz, hogy részt vehessen a 
környezetét jellemző és a társadalmi körülmények javításában. A legújabb kutatások szerint 
ez a társadalmi innováció 75%-ban járul hozzá a technológiai újítások sikeréhez. 
Felbecsülhetetlen hozadéka van így annak is, ha a munkavállalóknak elegendő terük van 
ötleteik megvalósítására a munkafolyamatok javítása érdekében. Az újítók maguk a polgárok 
– például a nem európai iPhone-alkalmazások fejlesztőiként –, de viselkedési és fogyasztási 
szokásaik is irányt mutatnak az innovációnak. Ezért fontos, hogy az emberek lehetőséget 
kapjanak, és kihasználják annak a lehetőségét, hogy saját maguk is befolyást gyakoroljanak és 
szerepet vállaljanak a fenntartható társadalomra való áttérésben, például a megújuló 
energetikai alkalmazások mikroléptékű javítása révén. A viselkedési szokások – ezen belül a 
fogyasztói szokások – megváltoztatása nagy lendületet adhat az innovációnak.

Mit nyerhet a lakosság az innovációval?

Azért került hangsúly az innovációra, hogy az eddig használt termékek, folyamatok és 
szolgáltatások fenntartható alternatívái megtalálásával Európában magas maradjon az 
életszínvonal.
A geriátriai és a jóléti betegségek jobb ellátását célzó gyorsabb megoldások, valamint az 
időskori mobilitás csak néhány példája az európai együttműködésből fakadó, a polgároknak
biztosítandó előnyöknek. Az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó kísérleti 
innovációs partnerség célja, hogy az európaiak 2020-ra két évvel tovább legyenek 
egészségesek.

Hangsúly

A határozott döntések és a kihívást jelentő célok elengedhetetlenek az innováció 
serkentéséhez; a megfelelő hangsúllyal rendelkező és koherens politika révén. Amennyiben az 
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innovációnak ilyen sok problémára kell megoldást kínálnia, a kreativitás ösztönzésére 
hatékony módszereket kell kidolgozni, hogy az eredmények gyorsan átültethetők legyenek a 
gyakorlatba a termékek, szolgáltatások, folyamatok vagy kezdeményezések terén.

Mit értünk innováción, és mit lehet megújítani?

Röviddel ezelőtt az innovációt egy kalap alá vették a kutatással és csak a high-tech 
termékeket tekintették újításnak. Az innováció fogalma sokkal tágabban értelmezendő, és egy 
ötlet – termék, folyamat, szolgáltatás vagy kezdeményezés formájában való –
megvalósulásában nyilvánul meg. A kutatás nagyon fontos területe az innováció létrejöttének, 
de az újításnak több forrása van a kutatásnál: például azok a hirtelen, briliáns ötletek, amelyek 
egy termék, folyamat, szolgáltatás vagy kezdeményezés formájában (gondoljunk csak például 
a Facebookra) azonnal megvalósulhatnak.
Az ötletek egyszerű, piaci vagy gyakorlati megvalósításához a következők szükségesek:

1. a hitelekhez és a pénzügyi támogatásokhoz való könnyebb hozzáférés;
2. az állam és magánszféra által – uniós és nemzeti szinten – megvalósított több K+F+I-

beruházás;
3. egyértelmű és hosszú távú perspektívát biztosító szabályok;
4. az európai, illetve nemzeti ösztönző programokban való részvételhez szükséges 

egyszerű engedélyezési eljárások, a bürokrácia csökkentése:

o egyablakos ügyintézés: az európai ösztönző programok egy helyen történő 
ügyintézése, amely a vállalkozók (főleg a kkv-k), a kutatóintézetek, az 
egyetemek, de még a regionális és helyi önkormányzatok számára is 
megkönnyítik a kérelmezést. Ezeknél az ablakoknál nem csak a finanszírozási 
kérdésekre helyeznek hangsúlyt, hanem a megfelelő partnerekre vagy 
együttműködő hálózatokra is.

o ahol lehetséges, az ösztönző programok egyesítése; számos program átfedi 
egymást. Az alapok szétaprózódása többnyire a hangsúly szétforgácsolódását 
vonja maga után;

o kevesebb ellenőrzési törekvés a finanszírozási kérelmek esetében, több 
szakértelem a finanszírozás odaítélésénél és ezt követően nagyobb bizalom;

5. az EU, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a kutatóintézetek, az egyetemek, a 
vállalatok és – végül, de nem utolsósorban – a polgárok közötti jobb együttműködés;

6. a kvantitatív készségek (természettudományok) ösztönzése az oktatásban, a 
vállalkozástannak a tanulmányok folyamán betöltött nagyobb szerepe, a szakterületek 
közötti szélesebb körű párbeszéde, valamint az oktatás, a kutatás és az üzleti élet 
közötti jobb együttműködés;

7. olcsó és egyszerű európai szabadalom, a szellemi tulajdon védelmét szolgáló, 
használható szabályok, valamint a nem hasznosított szabadalmak cseréjét lehetővé 
tevő európai rendszer;

8. valódi európai belső piac, amelynek keretein belül az 500 millió fogyasztót felölelő 
piachoz való hozzáférés révén jobban érvényesülhet az innováció – jelenleg a 
bonyolult engedélyezési eljárások és a másik tagállamhoz képest eltérő jogszabályok 
miatt néhány innováció a határnál megtorpan. A belső piacnak azokat a piacokat is 
magába kell foglalnia, amelyeket a közelmúltig még főként nemzeti szinten láttak el 
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például azokkal az innovatív egészségügyi termékekkel, amelyek az egészséges és 
aktív öregedéshez hozzá tudnak járulni.

9. a (fenntartható) innovatív megoldások rugalmas közbeszerzése; az egyetlenegy 
ajánlattevőt és a szellemi alkotások jogának közzétételét érintő problémák – a 
kereskedelmi hasznosítás előtti szakaszban is – orvosolandók.

Európai politika

Az európai politikának jobban kell összpontosítania a célok kifejezetten nagy társadalmi 
kihívások területéhez kapcsolódó kitűzésére és azok elérésére. Jelenleg az innovációs politika 
még túlságosan széttagolt és elsősorban a kutatásra irányul. A kutatásra fókuszáló 
figyelemnek meg kell maradnia, és a kutatási kiadások GDP-hez viszonyított 3 %-os 
célarányát is el kell érni. Mindezek mellett azonban a többi szakpolitikai területen is 
támogatni kell a (társadalmi) innovációhoz vezető folyamatokat. Az innováció tekintetében 
holisztikus és kompakt politikai megközelítésre van szükség.

Európai innovációs partnerségek

Az Európai Bizottság innovációs partnerségek megindítását javasolja annak érdekében, hogy 
a jelentős társadalmi kihívásokra hamarabb megszülessenek a megoldások. A partnerségek 
elsősorban a már meglévő innovációs fejlesztések közötti szinergiákat hivatottak megkeresni, 
és céljuk a gyors innovációt akadályozó problémák megoldása. A partnerségeknek meg kell 
felelniük a SMART-elvnek (specifikus/mérhető/elérhető/reális/időkorláttal rendelkező). Az 
elaprózódás elkerülése érdekében a partnerségeknek szorosan nyomon kell követniük a három 
nagy társadalmi kihívást.


