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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Inovācijas Savienību — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei
(2010/2245(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīva — Inovācijas Savienība” (COM(2010)0546),

– ņemot vērā tā 2010. gada 11. novembra rezolūciju par Eiropas inovācijas partnerībām 
pamatiniciatīvas „Inovācijas Savienība” ietvaros1,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 26. janvāra paziņojumu „Resursu ziņā efektīva Eiropa 
— pamatiniciatīva saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” (COM(2011)0021),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada xxx paziņojumu „Ceļvedis zemas oglekļa emisijas 
ekonomikas izveidei līdz 2050. gadam” (COM(2011)xxx),

– ņemot vērā tā 2011. gada xx marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas 
laikmetā2,

– ņemot vērā tā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par Kopienas inovāciju politiku mainīgajā 
pasaulē3,

– ņemot vērā tā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par ES 20204,

– ņemot vērā tā 2010. gada 11. novembra rezolūciju par pētniecības pamatprogrammu 
īstenošanas vienkāršošanu5,

– ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 4. februāra secinājumus par inovācijām,

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2010. gada 25. un 26. novembra 3049. sanāksmes 
secinājumus par Inovācijas Savienību Eiropai,

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2010. gada 12. oktobra 3035. sanāksmes 
secinājumus par „ES pētniecības un inovācijas programmu pievilcības paaugstināšanu —
vienkāršošanas izaicinājums”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 28. oktobra ziņojumu „Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte konkurētspējai un ilgtspējībai” (COM(2010)0614),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0398.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011).....
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0209.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0223.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0401.
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– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Reģionālās politikas 
ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētajā gudrā izaugsmē (COM(2010)0553),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 30. septembra paziņojumu „Gatavojoties nākotnei —
kopējas stratēģijas izstrādāšana svarīgām pamattehnoloģijām ES” (COM(2009)0512),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 13. marta paziņojumu „Stratēģija ICT pētniecībai, 
attīstībai un inovācijām Eiropā — aktīvāka iesaistīšanās” (COM(2009)0116),

– ņemot vērā Reģionu komitejas xxx atzinumu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas xxx atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides komitejas, 
Sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas 
un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā inovācijas paātrināšana ir būtiska ne tikai, lai iegūtu ilgtspējīgu ekonomikas modeli 
un nodrošinātu darbu nākotnē, bet arī radītu risinājumus tām kopējām lielajām 
sabiedriskajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas sabiedrība, proti:

 pašreizējās demogrāfiskās izmaiņas — sabiedrības novecošanās, urbanizācija un 
migrācija;

 pāreja uz ilgtspējīgu resursu pārvaldīšanu — klimata pārmaiņas, atjaunojamā 
enerģija, ūdens nepietiekamība, plūdi un centieni nodrošināt un aizstāt deficīta 
izejvielas;

 stabila un taisnīga ekonomiskā bāze — ekonomikas atveseļošana, uz zināšanām 
balstītas sabiedrības izmantošana un ES konkurētspējas paaugstināšana,

B. tā kā inovācijas paaugstināšanā svarīga nozīme ir:

 iedzīvotāju radošuma, patēriņa modeļu un reaģēšanas uz jaunām idejām izvirzīšana
priekšplānā,

 ilgtermiņa, stabiliem, vienkāršiem, pārredzamiem un atbilstošiem reglamentējošiem 
noteikumiem, 

 labākai piekļuvei finansējumam (īpaši attiecībā uz MVU),
 auglīgai sadarbībai starp pētniecības institūtiem, uzņēmumiem, valdībām un 

iedzīvotājiem,

Integrēta un starpdisciplināra pieeja 

1. atzinīgi vērtē Inovācijas Savienības pamatiniciatīvu, kas ir līdz šim visnozīmīgākais un 
konkrētākais mēģinājums ieviest stratēģisku, integrētu Eiropas inovācijas politiku, kuras 
sekmes tomēr ir atkarīgas no pilnvērtīgas sadarbības — un tās īstenošanas — dalībvalstīs;
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2. aicina izstrādāt plašu inovācijas koncepciju, kas ir plašāka par uz tehnoloģiju un produktu 
orientētu inovāciju un centrā izvirza pilsoņu veicinošo lomu; atgādina, ka inovācija 
pielieto praksē veiksmīgas idejas un ir vērsta uz produktiem, procesiem, pakalpojumiem 
vai darbībām.

3. norāda, ka mērķiem, kas noteikti stratēģijā „Eiropa 2020”, Enerģētikas stratēģijā Eiropai 
2011.–2020. gadam un Ceļvedī zemas emisijas oglekļa ekonomikas izveidei līdz 
2050. gadam, ir jāpiešķir prioritāte Inovācijas Savienībā;

4. atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš uzmanību lielām sabiedrības problēmām un uzsver, 
ka inovācija ir nepieciešama, lai paaugstinātu resursu produktivitāti un ilgtspējīgu 
aizstāšanu, vienlaicīgi samazinot resursu izmantošanu un enerģijas patēriņu;

5. uzsver pamatiniciatīvas „Resursu ziņā efektīva Eiropa” nozīmi un centienus nodalīt 
ekonomisku izaugsmi no resursu izmantošanas, atbalstot pāreju uz ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju saturu, palielinot atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu un attīstot 
ilgtspējīgu transportu;

6. uzsver, ka inovācijas politikas sekmes ir atkarīgas no:

 visu politiku un pasākumu stratēģiskas virzības, plānošanas un īstenošanas ar mērķi 
veicināt un uzlabot inovācijas Eiropā (izmantojot, piemēram, izglītību, darba tirgu, 
vienoto tirgu, infrastruktūru, nodokļu instrumentus, rūpniecības politiku un 
tirdzniecību);

 labi koordinētas sadarbības un atbalsta ES, dalībvalstu un reģionālajā līmenī;
 visu atbilstošo dalībnieku, piemēram, MVU, nozares, universitāšu, pētniecības 

institūtu, valdību un sociālo partneru maksimālas līdzdalības;
 dažādu politikas jomu, darbību un instrumentu koordinācijas un saskaņotības, lai 

novērstu sadrumstalotību un dublēšanu, kas rodas no nekoordinētas pētniecības un 
inovācijas centieniem;

uzsver, ka galvenajam Inovācijas Savienības politikas mērķim vajadzētu būt 
koordinācijas un saskaņotības atvieglošanai, pieņemot patiesi visaptverošu pieeju, kas 
orientēta uz lielām sabiedrības problēmām;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot vienotu integrētu rādītāju, kas ļaus labāk 
pārraudzīt inovācijas progresu; mudina turpināt „rezultātu tabulas” izstrādi, sadarbojoties 
starptautiskā līmenī;

Uz iedzīvotājiem vērsta un sociāla inovācija

8. uzsver, ka iedzīvotāju kā patērētāju prasības un viņu profesionāla līdzdalība ir galvenais 
inovācijas virzītājs; norāda, ka inovatīvas sabiedrības izveide tādēļ jāpamato uz tās 
pilsoņu līdzdalību, dodot viņiem iespēju izteikt savas vajadzības un savu radošo 
potenciālu, izmantojot augšupēju pieeju un sniedzot inovatīvus risinājumus, kas 
atsevišķiem pilsoņiem dod iespēju veicināt resursu efektivitāti;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt nozīmīgus pasākumus, lai mainītu attieksmi uz 
inovatīviem un zinātkārē pamatotiem uzskatiem, veicinot izmaiņas, kas vērstas uz 
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ilgtspējīgiem patēriņa modeļiem, un aktīvi veicinot pilsoņu līdzdalību inovācijas procesā;

10. uzsver sociālās inovācijas nozīmi un nepieciešamību pieņemt augšupēju pieeju un atvērt 
vidi radošām idejām, lai stimulētu ražīguma pieaugumu, dotu iespējas darba ņēmējiem un 
izstrādātu risinājumus neatrisinātām sociālām vajadzībām (tādām kā integrācija un 
imigrācija);

11. aicina ES, valsts un reģionālās varas iestādes stimulēt sociālo inovāciju un sniegt valsts 
līdzekļus tās atbalstam; uzsver, ka sociālā inovācija būtu jāiekļauj finansēšanas un 
atbalsta programmās, tādās kā Eiropas Sociālais fonds, ietvarprogrammas (FP) un 
Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogramma (CIP);

12. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai uzlabotu (jauno) eiropiešu uzņēmējdarbības un
kvantitatīvās prasmes, iekļaujot uzņēmējdarbību un inovāciju visās izglītības jomās;

Vienkāršošana, sadrumstalotības novēršana, finansēšana un standartizēšana

13. aicina Komisiju izveidot vienkāršu un pieejamu sistēmu, lai paātrinātu inovāciju, 
koncentrētos uz lielām sabiedrības problēmām un aktīvi novērstu sadrumstalotību un 
birokrātiju;

14. aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izveidot „vienas pieturas veikalu”, proti, 
pakalpojumu kasi, kur visas ieinteresētās personas (īpaši inovatīvi nelieli uzņēmumi) —
tostarp vietējā un reģionālā pašpārvalde — var pieteikties finansiālajam atbalstam vai 
iegūt potenciālos partnerus;

15. aicina Komisiju ieviest labāku metodi inovācijas finansēšanai, radot sinerģijas un iespēju 
robežās apvienojot pētniecības un attīstības un inovāciju (R&D&I) atbalsta programmas, 
piemēram, FP, kopējās tehnoloģiskās iniciatīvas, CIP, kopējās programmas, Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūtu un Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu un 
novirzīt struktūrfondus un daļu no Kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma un 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas izsoļu ieņēmumiem inovācijai; pievienojas Padomei, 
aicinot izveidot jaunu līdzsvaru starp uzticēšanos un kontroli un starp riska uzņemšanos 
un riska novēršanu;

16. mudina saglabāt stingru izcilības bāzi fundamentālajos pētījumos, nostiprinot Eiropas 
Pētniecības padomes panākumus;

17. aicina Komisiju daudz ciešāk saistīt finansēšanas instrumentus ar pieprasījuma inovācijas 
rīkiem, kā vadošā tirgus iniciatīva;

18. mudina Komisiju paplašināt EIB veiksmīgo riska dalīšanas finanšu mehānismu (RSFF), 
pastiprinot pieejamās garantijas, nodrošinot papildu EUR 500 miljonus 2011. gadā un 
palielinot finansējumu no EUR 1 miljarda līdz EUR 5 miljardiem pēc 2013. gada, un 
dažādojot riska sastāvdaļas;

19. aicina Komisiju novirzīt lielāku daļu no tirgus izpētei paredzētu līdzekļu ar aizdevumu 
saistītiem instrumentiem, tādiem kā CIP, RSFF un EIF, un tostarp dot MVU Eiropas 
mēroga piekļuvi;
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20. aicina Komisiju un dalībvalstis atkārtoti izvērtēt visu inovācijas ekosistēmu, lai novērstu 
nevajadzīgus šķēršļus, piemēram, attiecībā universitāšu piekļuvi aizdevumiem;

21. aicina dalībvalstis pašreizējā finanšu periodā pēc iespējas lietderīgāk izmantot 
struktūrfondus pētniecībai, attīstībai un inovācijai (R&D&I), kas vērsti uz lielu 
sabiedrības problēmu risināšanu; aicina Komisiju un dalībvalstis izvairīties no dārgas 
dublēšanas, veicinot pārdomātas specializācijas stratēģijas;

22. pievienojas Padomei, aicinot Komisiju izstrādāt priekšlikumus, lai paātrinātu, vienkāršotu 
un modernizētu standartizācijas procedūras, tādā veidā sniedzot ātrāku Eiropas atbildi 
inovatīvām pasaules tirgus norisēm;

Vienotais tirgus un intelektuālais īpašums

23. uzsver, ka ir steidzami jāpilnveido Eiropas vienotais tirgus attiecībā uz visām precēm un 
pakalpojumiem, tostarp inovatīviem veselības produktiem, tādējādi nodrošinot piekļuvi 
500 miljoniem patērētāju;

24. uzsver, ka spēcīga un stabila intelektuālā īpašuma tiesību (IPR) sistēma ir viens 
galvenajiem pamatnosacījumiem inovācijai; aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu 
intelektuālā īpašuma stratēģiju, kas līdzsvaro izgudrotāju tiesības ar piekļuvi zināšanām 
un izgudrojumiem un to plašas izmantošanas veicināšanu;

25. aicina ieviest vienotu Kopienas patentu; tikmēr atzinīgi vērtē plašo atbalstu Padomē 
attiecībā uz ciešāku sadarbības procedūru par vienotā ES patenta ieviešanu 2011. gadā;

26. aicina pabeigt Eiropas Pētniecības telpas izveidi — kas noteikta līgumā — līdz 
2014. gadam, lai tādā veidā dotu iespēju ES paturēt un piesaistīt labākos talantus;

27. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas zinību tirgu attiecībā uz 
tirdzniecību un licencēšanu līdz 2011. gadam, tostarp atvieglojot piekļuvi neizmantotam 
intelektuālajam īpašumam;

Valsts iepirkums

28. atgādina, ka valsts iepirkumam, kas sastāda 17 % no ES ikgadējā IKP, ir nozīmīga loma 
Eiropas vienotā tirgus izveidē un inovācijas veicināšanā;

29. mudina dalībvalstis virzīt savus valsts iepirkumus inovatīvu produktu, procesu un 
pakalpojumu virzienā; tādēļ aicina Komisiju tās tiesību aktu priekšlikumos veicināt 
inovāciju, sekmējot valsts iepirkumu, tai skaitā pirmskomerciālā iepirkuma iespēju 
pārskatīšanu un aicina dalībvalstis palielināt savu zaļo iepirkumu;

30. uzsver, ka ir nepieciešama starptautiska savstarpējība attiecībā uz piekļuvi valsts 
iepirkuma tirgiem, tādējādi dodot iespēju ES uzņēmumiem konkurēt uz taisnīgiem 
noteikumiem starptautiskā mērogā;

Eiropas inovācijas partnerības (EIP)

31. atgādina tā 2010. gada 11. novembra rezolūciju par EIP:
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 kurā noteikts visaptverošs resursu inteliģences princips visās EIP, kas veicina 
resursu efektivitāti, gudru patēriņu un efektīvu ražošanu un pārvaldību visā 
piegādes ķēdē,

 atzinīgi vērtē izmēģinājuma projektu par aktīvu un veselīgu novecošanos;

32. Uzsver, ka EIP ir:

 jāpielāgo lielajām sabiedrības problēmām;
 jārada ierosme, izmantojot ambiciozus, bet izpildāmus „cilvēka uz mēness” 

mērķus,
 jārada sinerģijas un jāievēro SMART principi;
 jāsadala starp vairāk kā divām politikas jomām (DG) Komisijā, un
 jāietver visas inovācijas programmas, tostarp EIT Zinību un inovāciju apvienības;

33. aicina Komisiju katru gadu ziņot Parlamentam par visām EIP un divreiz gadā par pirmo 
izmēģinājuma projektu;

Reģions kā svarīgs partneris

34. uzsver, ka pilnvērtīga reģionālo un vietējo līmeņu iesaistīšanās ir ļoti svarīga, lai 
sasniegtu Inovācijas Savienības mērķus, jo tiem ir nepieciešamā pieeja plašam dalībnieku 
lokam, kas iesaistīti inovācijās, un ir kā starpnieks starp šiem dažādajiem dalībniekiem, 
dalībvalstīm un ES;

o
o o

35. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Galvenās problēmas, ar ko saskaras sabiedrība

Spēku apvienošana kopējai lietai padara visas iesaistītās puses stiprākas. Spēku apvienošana 
inovāciju ieviešanai, lai tādā veidā atrisinātu kopējās problēmas Eiropā, nozīmē lielāku 
koncentrēšanos, daudz ātrāku attīstību, efektivitāti, tostarp rentabilitāti un lielāku radošumu.
Paredzēts, ka Inovācijas Savienība ne tikai sniegs atbildi uz kopējām problēmām, ar ko 
saskaras mūsu sabiedrības, bet vienlaikus arī palielinās Eiropas konkurētspēju un norādīs 
virzienus izejai no ekonomiskās krīzes. Kontinentā, kurš atkarīgs no importa, dalībvalstīm ir 
vienota sajūta, ka izejvielas un preces, kas nepieciešama enerģijas ražošanai vai izmantošanai 
nozarē vai pārtikas ražošanā, ir jāizmanto saprātīgi un ilgtspējīgi. Sabiedrības novecošanās ir 
vēl viena problēma, ar ko saskaras gandrīz katra valsts ES. Ņemot vērā mērķi sniegt 
cilvēkiem vairākus veselīgas dzīves gadus un labāku aprūpi un zāles, vienlaikus kontrolējot 
izdevumus, kopēja pieeja var dot daudz ātrākus rezultātus. Eiropas ekonomikas ir kļuvušas tik 
ļoti cieši saistītas, ka kopēja pieeja ir nepieciešama ne tikai eiro stabilitātei — tas pats attiecas 
uz centieniem palielināt dalībvalstu konkurētspēju. Tas, kas ir vajadzīgs, ir kopēja virzība ceļā 
uz taisnīgu un stabilu ekonomiku.

Cilvēku radošums — brīvība ieviest inovācijas

Cilvēki ir radoši, un viņiem pašiem ir jādod iespēja uzlabot viņu vidi, viņu sabiedrību.
Saskaņā ar nesenu pētījumu šī sociālā inovācija veido 75 % no tehnoloģiskās inovācijas 
panākumiem. Tādēļ iespējas došana darba ņēmējiem izteikt ierosinājumus darba procesu 
uzlabošanai ir nenovērtējama vērtība. Sabiedrības locekļi paši ir novatori, piemēram, kā 
lietojumprogrammas attīstītāji ārpuseiropas iPhone, bet viņu uzvedība un patēriņš arī virza 
inovāciju. Tādēļ ir svarīgi, ka cilvēkiem tiek sniegtas — un izmantotas — iespējas pašiem 
ietekmēt un kļūt par daļu no pārejas uz ilgtspējīgu sabiedrību, piemēram, uzlabojot 
mikroizmēra atjaunojamās enerģijas instrumentus. Izmaiņas uzvedībā, tostarp patēriņā, var 
pārliecinoši virzīt inovāciju.

Ko sabiedrībai jāgūst no inovācijas?

Orientēšanās uz inovāciju mērķis ir saglabāt augsta līmeņa labklājību Eiropā, finansējot 
ilgtspējīgas alternatīvas agrāk izmantotiem produktiem, procesiem un pakalpojumiem.
Daudz ātrāki risinājumi, kas sniedz labāku aprūpi geriatriskām slimībām un slimībām no 
pārticības un veicina mobilitāti vecumdienās — tie ir daži piemēri labumam, ko sadarbība 
Eiropā, paredzams, sniegs sabiedrības locekļiem. Izmēģinājuma inovācijas partnerības 
„Aktīvas un veselīgas vecumdienas” mērķis ir nodrošināt divus papildus veselīgas dzīves 
gadus ikvienam Eiropā līdz 2020. gadam.

Koncentrēšanās

Skaidras izvēles un rosinoši mērķi ir būtiski, lai veicinātu inovāciju. Koncentrēšanās un 
saskaņotība ir līdzekļi politikā. Ja inovācijai ir jārada risinājumi tik daudzām problēmām, ir 
jāformulē spēcīga politika, kas veicina radošumu, ko savukārt īsā laikā var pārvērst produktos, 
pakalpojumos, procesos vai darbībās.
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Kas ir inovācija un ko var darīt labāk?

Vēl nesen inovācija tika minēta kopā ar pētniecību, un uzskatīja, ka tikai augstās tehnoloģijas 
produkti iemieso inovāciju. Inovācija ir daudz plašāka un tiek pausta, veiksmīgi pārvēršot 
ideju produktā, procesā, pakalpojumā vai darbībā. Pētniecība patiešām ir ļoti svarīgs 
inovācijas avots, bet inovācija rodas arī no citiem avotiem. Piemēram, pēkšņi rodas spoža 
ideja, ko var tieši pārvērst produktā, procesā, pakalpojumā vai darbībā (Facebook varētu būt 
piemērs).

Lai idejas varētu viegli sasniegt tirgu vai realizēt, ir nepieciešams turpmāk minētais:

1. labāka piekļuve kredītiem un finansiālajam atbalstam,
2. vairāk valsts un privātu partneru ieguldījums R&D&I Eiropas un valsts līmenī,
3. skaidri noteikumi, kuros ietvertas ilgtermiņa perspektīvas,
4. vienkāršas procedūras attiecībā uz piekļuvi Eiropas un valsts atbalsta programmām 

samazina birokrātiju,

o „vienas pieturas veikals” Eiropas atbalsta programmām, kas pārvar 
pieteikšanās procedūras barjeras attiecībā uz uzņēmumiem (īpaši MVU), 
pētniecības institūtiem, universitātēm un arī reģionālām un vietējām varas 
iestādēm. Vienas pieturas veikals raugās ne tikai uz pieteikumiem 
finansējumam, bet arī meklē piemērotus partnerus vai tīklus sadarbībai,

o iespēju robežās apvienojot atbalsta programmas. Daudzas programmas 
pārklājas. Fondu sadrumstalotība parasti arī nozīmē uzmanības 
sadrumstalotību,

o mazāk uzstājības uz pārraudzību saistībā pieteikumiem finansējuma 
saņemšanai; vairāk kompetences piešķirot finansējumu un lielāka uzticība pēc 
notikuma,

5. efektīva sadarbība starp ES, valsts, reģionālajām un vietējām varas iestādēm, 
pētniecības institūtiem, universitātēm, uzņēmumiem un pēdējais, bet ne mazāk svarīgi 
— valsti,

6. kvantitatīvu prasmju veicināšana izglītībā (zinātnes priekšmeti), lielāka uzmanība uz 
uzņēmējdarbības studijām, vairāk apmaiņu starp akadēmiskām jomām un labāka 
sadarbība starp izglītības un pētniecības iestādēm un nozari,

7. lēts un vienkāršs Eiropas patents, praktiski realizējami noteikumi, lai aizsargātu 
intelektuālo īpašumu, un Eiropas sistēma nelietotu patentu apmaiņai,

8. īsts Eiropas vienotais tirgus, kas inovācijām dod iespēju gūt labākus panākumus, 
pateicoties piekļuvei tirgum, ko veido 500 miljoni cilvēku. Pašreiz dažas inovācijas 
nespēj šķērsot robežas sarežģītu atļauju piešķiršanas procedūru dēļ un atšķirībām citās 
dalībvalstu noteikumos. „Vienotais tirgus” būtu jāsaprot arī kā norāde uz tirgiem, ko 
vēl nesen lielākoties apkalpoja valsts, kā gadījumā ar inovatīviem veselības 
produktiem, kas ir ideāls atbalsts veselīgai un aktīvai novecošanai,

9. elastīga valsts iepirkuma politika (ilgtspējīgai) inovācijai. Ir jārisina problēmas, kas 
saistītas ar unikāliem sniedzējiem un intelektuālā īpašuma tiesību aktu publikāciju, tai 
skaitā pirmskomerciālā posmā.
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Eiropas politika

Eiropas politikai būtu vairāk jākoncentrējas īpaši uz tādu mērķu formulēšanu un 
sasniegšanu, kas attiecas uz galvenajām problēmām, ar ko saskaras sabiedrība. Pašreiz 
politika, kas pielāgota inovācijas palielināšanai, joprojām ir pārāk sadrumstalota un 
galvenokārt saistīta ar pētniecību. Pētniecībai būtu jāturpina saņemt šī uzmanība un 
jāsasniedz mērķis par 3 % IKP pētniecībai. Bet arī citus procesus, kas vērsti uz inovāciju 
(tostarp sociālu inovāciju), vajadzētu atbalstīt citās politikas jomās. Politikā ir jāpieņem 
vienota un koncentrēta pieeja inovācijai.

Eiropas inovācijas partnerības

Komisija ierosina izveidot inovācijas partnerības, lai daudz ātrāk risinātu galvenās 
problēmas, ar kurām saskaras sabiedrība. Ideja ir, ka šīm partnerībām vajadzētu vispirms 
izmantot sinerģijas starp esošajām inovācijas norisēm un jāatrisina problēmas, kas traucē 
daudz ātrākai inovācijas attīstībai. Šīm partnerībām ir jāievēro SMART princips, jābūt 
konkrētām, mērāmām, sasniedzamām, reālistiskām un ar noteiktu termiņu. Lai novērstu 
sadrumstalotību, tām ir jārisina trīs galvenās problēmas, ar ko saskaras sabiedrība.


