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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Innovatie-Unie: voorbereiding van Europa op een wereld na de crisis
(2010/2245(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010, getiteld "Europa 2020 
kerninitiatief: Innovatie-Unie" (COM(2010)0546),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 november 2010 over Europese 
innovatiepartnerschappen in het kader van het kerninitiatief Innovatie-Unie1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011, getiteld "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen - Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie" 
(COM(2011)0021),

– gezien de mededeling van de Commissie van xxx 2011, getiteld "Routekaart van de EU 
voor een koolstofarme economie tegen 2050" (COM(2011)xxx),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van xx maart 2011 over een industriebeleid in een tijd 
van mondialisering2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 juni 2010 over het communautaire 
innovatiebeleid in een veranderende wereld3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 juni 2010 over EU 20204,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 november 2010 inzake het vereenvoudigen 
van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek5,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 4 februari 2011 over innovatie,

– gezien de conclusies van de 3049ste bijeenkomst van de Raad concurrentievermogen van 
25 en 26 november 2010 over een Innovatie-Unie voor Europa,

– gezien de conclusies van de 3035ste bijeenkomst van de Raad concurrentievermogen van 
12 oktober 2010 over "het verhogen van de aantrekkelijkheid van de onderzoeks- en 
innovatieprogramma's van de EU: vereenvoudiging is een uitdaging",

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2010 met als titel "Een 
geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering: Concurrentievermogen en 

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0398.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)….
3 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0209.
4 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0223.
5 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0401.
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duurzaamheid centraal stellen" (COM(2010)0614),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010 met als titel "Bijdrage van 
het regionaal beleid aan de slimme groei in het kader van de Europa 2020-strategie" 
(COM(2010)0553),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 september 2009 getiteld "Voorbereiden 
van onze toekomst: ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor 
sleuteltechnologieën in de EU" (COM(2009)0512),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 maart 2009, getiteld "Een strategie voor 
O&O en innovatie op ICT-gebied in Europa: meer engagement" (COM(2009)0116),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van xxx,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van xxx,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie 
cultuur en onderwijs en de Commissie juridische zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het versnellen van innovatie niet enkel essentieel is om te komen tot een 
duurzaam economisch model en om de werkgelegenheid in de toekomst veilig te stellen, 
maar eveneens zal zorgen voor oplossingen voor de gezamenlijke grote maatschappelijke 
uitdagingen waar de Europese samenleving mee te maken heeft, zoals met name:

 de huidige demografische veranderingen: een vergrijzende samenleving, 
verstedelijking en migratie;

 de overgang naar een duurzaam beheer van hulpbronnen: klimaatverandering, 
hernieuwbare energie, waterschaarste, overstromingen en inspanningen om kritieke 
grondstoffen veilig te stellen en te vervangen;

 een stabiele en billijke economische basis: economisch herstel, bevorderen van een 
kennismaatschappij en stimuleren van het concurrentievermogen van de EU,

B. overwegende dat de sleutel tot het stimuleren van innovatie ligt in:

 het in de eerste plaats aandacht besteden aan de creativiteit, de consumptiepatronen 
en de reacties op nieuwe ideeën van burgers;

 een stabiel, eenvoudig, transparant en ondersteunend regelgevingskader voor de 
lange termijn; 

 beter toegankelijke financiering (met name voor kmo's);
 een vruchtbare samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 

regeringen en burgers,
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Een geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak 

1. is verheugd over het kerninitiatief "Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en meest 
concrete poging tot op heden is om een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen, en waarbij het succes afhankelijk is van de volledige 
samenwerking van - en de uitvoering ervan door - de lidstaten;

2. roept op innovatie op een brede manier te definiëren, zodat verder wordt gekeken dan 
technologische en productgerichte innovatie en de faciliterende rol die burgers spelen 
centraal wordt geplaatst; herinnert eraan dat innovatie bestaat in het op een succesvolle 
manier toepassen van ideeën in de praktijk en gericht is op producten, processen, diensten 
of bewegingen;

3. wijst erop dat in het kader van de Innovatie-Unie prioriteit moet worden toegekend aan 
de in de Europa 2020-strategie, de energiestrategie voor Europa 2011-2020 en de 
routekaart van de EU voor een koolstofarme economie tegen 2050 vastgelegde 
doelstellingen;

4. verwelkomt de focus van de Commissie op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de productiviteit van de hulpbronnen en de duurzame 
vervanging ervan te verhogen, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat het gebruik 
van hulpbronnen en het energieverbruik worden teruggedrongen;

5. benadrukt het belang van het kerninitiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen" en van 
inspanningen om de economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen, 
door de transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

6. benadrukt dat het succes van innovatiebeleid afhankelijk is van:

 strategische oriëntatie, ontwerp en uitvoering van al het beleid en alle maatregelen, 
met als doel bij te dragen aan en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, industriebeleid en handel);

 een goed gecoördineerde samenwerking en steun op het niveau van de EU, de 
lidstaten en op plaatselijk niveau;

 maximale betrokkenheid van alle relevante spelers, zoals kmo's, de industrie, 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, regeringen en sociale partners;

 coördinatie en samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen, maatregelen en 
instrumenten, om versnippering en duplicatie ten gevolge van ongecoördineerde 
inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie te voorkomen;

benadrukt dat het belangrijkste doel van het beleid in het kader van de Innovatie-Unie het 
vergemakkelijken van coördinatie en samenhang moet zijn door te opteren voor een ware 
holistische aanpak die gericht is op de grote maatschappelijke uitdagingen;

7. is verheugd over het voorstel van de Commissie voor de ontwikkeling van een enkele 
geïntegreerde indicator die het mogelijk maakt beter toezicht te houden op de 
vooruitgang op het vlak van innovatie; dringt aan op de verdere ontwikkeling van het 
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"scorebord" door middel van internationale samenwerking;

Op de burger gerichte en sociale innovatie

8. benadrukt dat de verlangens van de burgers als consument en hun engagement als 
professional de belangrijkste drijvende krachten achter innovatie zijn; wijst erop dat de 
totstandbrenging van een innoverende samenleving bijgevolg gebaseerd moet zijn op de 
deelname van haar burgers, door hen in staat te stellen hun verlangens kenbaar te maken 
en hun creatieve potentieel te ontplooien door middel van een bottom-upbenadering en 
door innovatieve oplossingen aan te bieden die individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de hulpbronnen;

9. roept de Commissie en de lidstaten op ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, door de overgang naar duurzaam 
consumptiegedrag aan te moedigen en de betrokkenheid van de burgers bij innovatie op 
een actieve manier te bevorderen;

10. benadrukt het belang van sociale innovatie en de nood te opteren voor een bottom-
upbenadering en te zorgen voor een omgeving die openstaat voor creatieve ideeën, om de 
groei van de productiviteit te bevorderen, werknemers mondiger te maken en te komen 
tot oplossingen voor niet vervulde maatschappelijke behoeften (zoals integratie en 
immigratie);

11. roept de EU en de nationale en regionale autoriteiten op sociale innovatie te stimuleren en 
overheidsmiddelen uit te trekken om dit te ondersteunen; benadrukt dat sociale innovatie 
moet worden opgenomen in de programma's voor financiering en steun, zoals het 
Europees Sociaal Fonds, de kaderprogramma's (kp's) en het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

12. roept de lidstaten op maatregelen te nemen om de ondernemers- en kwantitatieve 
vaardigheden van (jonge) Europeanen te verbeteren door ondernemerschap en innovatie 
op te nemen in alle onderwijsdomeinen;

Vereenvoudiging, tegengaan van versnippering, financiering en standaardisering

13. roept de Commissie op een eenvoudig en toegankelijk systeem tot stand te brengen om 
innovatie te versnellen, nadruk te leggen op de grote maatschappelijke uitdagingen en 
versnippering en bureaucratie op een actieve manier te voorkomen;

14. roept de Commissie op in samenwerking met de lidstaten te zorgen voor een "one-stop 
shop", d.w.z. een loket waar alle belanghebbenden (en met name innovatieve kleine 
bedrijven), met inbegrip van plaatselijke en regionale regeringen, terecht kunnen voor 
financiële steun of om gekoppeld te worden aan mogelijke partners;

15. roept de Commissie op een betere methode in te voeren om innovatie te financieren, door 
synergieën tot stand te brengen en waar mogelijk te zorgen voor de versmelting van 
programma's voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, zoals de kp's, de gezamenlijke 
technologie-initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk actieprogramma's, het Europees 
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Instituut voor innovatie en technologie en het Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele financiering en delen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en van de veilinginkomsten in het kader van de regeling voor de handel 
in emissierechten te besteden aan innovatie; steunt de oproep van de Raad te zorgen voor 
een nieuw evenwicht tussen vertrouwen en controle, en tussen het nemen en het 
vermijden van risico's;

16. dringt erop aan een kwalitatief hoogstaande basis voor fundamenteel onderzoek te 
behouden, voortbouwend op het succes van de Europese Onderzoeksraad;

17. roept de Commissie op de financieringsinstrumenten nauwer te verbinden met innovatie-
instrumenten aan de vraagzijde, zoals het Europees initiatief voor leidende markten;

18. spoort de Commissie aan de succesvolle financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF) 
van de EIB uit te breiden door te zorgen voor meer beschikbare garanties, 500 miljoen 
euro extra ter beschikking te stellen in 2011, de huidige financiering uit te breiden van 1 
miljard tot 5 miljard euro na 2013 en de risicocomponent te diversifiëren;

19. roept de Commissie op een groter deel van het onderzoek dat zich dicht bij de markt 
bevindt te verplaatsen naar op leningen gebaseerde instrumenten, zoals het CIP, de RSFF 
en het EIF, en ervoor te zorgen dat kmo's hier in heel Europa toegang toe hebben;

20. roept de Commissie en de lidstaten op het hele ecosysteem van innovatie opnieuw te 
evalueren om onnodige obstakels te verwijderen, zoals met betrekking tot de toegang tot 
leningen voor universiteiten;

21. verzoekt de lidstaten tijdens deze financieringsperiode zo goed mogelijk gebruik te 
maken van de structuurfondsen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, met nadruk 
op de grote maatschappelijke uitdagingen; roept de Commissie en de lidstaten op duur 
dubbel werk te vermijden door slimme specialisatiestrategieën te bevorderen;

22. steunt het verzoek van de Raad aan de Commissie om voorstellen in te dienen om de 
normalisatieprocedures te versnellen, vereenvoudigen en moderniseren, om op die manier 
te zorgen voor een sneller Europees antwoord op innovatieve ontwikkelingen op de 
wereldmarkt;

Interne markt en intellectuele eigendom

23. benadrukt dat de Europese interne markt dringend moet worden voltooid voor alle 
goederen en diensten, met inbegrip van innovatieve gezondheidsproducten, waardoor kan 
worden gezorgd voor toegang voor 500 miljoen consumenten;

24. benadrukt dat een krachtig en evenwichtig stelsel voor intellectuele-eigendomsrechten 
een van de belangrijkste kadervoorwaarden is voor innovatie; roept de Commissie op een 
omvattende strategie voor intellectuele-eigendomsrechten te ontwikkelen, waarin wordt 
gezorgd voor evenwicht op het vlak van de rechten van uitvinders en een wijdverbreid 
gebruik van en een ruime toegang tot kennis en uitvindingen worden bevorderd;

25. vraagt de invoering van één Gemeenschapsoctrooi; is verheugd over de brede steun in de 
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Raad voor de toepassing van de procedure voor nauwere samenwerking voor een uniform 
Europees octrooi vanaf 2011;

26. vraagt de voltooiing van de Europese onderzoeksruimte – een verplichting uit hoofde van 
het Verdrag – tegen 2014, zodat de EU toptalenten kan behouden en aantrekken;

27. verwelkomt het voorstel van de Commissie om een Europese kennismarkt voor handel en 
licenties te ontwikkelen tegen eind 2011, met inbegrip van het vergemakkelijken van de 
toegang tot ongebruikt intellectueel eigendom;

Openbare aanbestedingen

28. herhaalt dat openbare aanbestedingen, met een aandeel van 17% van het jaarlijkse bbp, 
een belangrijke rol spelen op de Europese interne markt en bij het stimuleren van 
innovatie;

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun openbare aanbestedingen te richten op innovatieve 
producten, processen en diensten; roept de Commissie bijgevolg op om in haar 
wetgevingsvoorstellen openbare aanbestedingen die innovatie mogelijk maken te 
vergemakkelijken, met inbegrip van een herziening van de mogelijkheden op het vlak van 
precommerciële overheidsopdrachten, en roept de lidstaten op te zorgen voor meer 
groene overheidsopdrachten;

30. benadrukt dat internationale wederkerigheid nodig is met betrekking tot toegang tot de 
markten voor overheidsopdrachten, zodat EU-ondernemingen internationaal onder 
eerlijke voorwaarden kunnen concurreren;

Europese innovatiepartnerschappen (EIP's)

31. wijst op zijn resolutie van 11 november 2010 over EIP's:

 waarin werd gewezen op het overkoepelende beginsel van een doelmatig gebruik 
van bronnen in alle EIP's, waardoor intelligente consumptie en efficiënte productie 
en doeltreffend beheer in de gehele toeleveringsketen worden bevorderd,

 waarin het Parlement zich verheugd toont met het proefproject inzake actief en 
gezond ouder worden;

32. benadrukt dat de EIP's:

 afgestemd moeten zijn op de grote maatschappelijke uitdagingen,
 inspiratie moeten opwekken door middel van ambitieuze maar haalbare "(wo)man 

on the moon"-doelen,
 synergieën tot stand moeten brengen en moeten voldoen aan de SMART-

beginselen,
 gespreid moeten worden over meer dan twee beleidsterreinen (DG's) binnen de 

Commissie, en
 alle innovatieprogramma's moeten omvatten, met inbegrip van de kennis- en 

innovatiegemeenschappen van het EIT;
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33. roept de Commissie op jaarlijks verslag uit te brengen bij het Parlement over alle EIP's, 
en twee keer per jaar over het eerste proefproject;

De regio als belangrijke partner

34. benadrukt dat de volledige betrokkenheid van de regionale en plaatselijke niveaus van 
cruciaal belang is om de doelstellingen van de Innovatie-Unie te bereiken, aangezien deze 
niveaus voldoende dicht bij een brede waaier van actoren staan die betrokken zijn bij 
innovatie, en dienst doen als tussenpersoon tussen deze verschillende actoren, de lidstaten 
en de EU;

o

o o

35. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

Grote maatschappelijke uitdagingen

Samen doen maakt sterker. Samen innoveren om oplossingen te vinden voor de gezamenlijke 
problemen in Europa, betekent meer focus, snellere ontwikkelingen, (kosten)efficiëntie en 
meer creatieve kracht. De Innovatie Unie moet niet alleen antwoord geven op de 
gezamenlijke maatschappelijke problemen, maar moet tegelijkertijd Europa's 
concurrentiekracht versterken en de weg uit de economische crisis wijzen. Samen voelen de 
lidstaten in het importafhankelijke Europa de noodzaak om op een intelligente en duurzame 
manier met hulpbronnen en grondstoffen om te gaan, nodig voor energieopwekking, voor de 
industrie of voor voedselproductie. Ook de vergrijzende bevolking is een uitdaging waarvoor 
bijna elk land in de EU staat. Om meer gezonde levensjaren te bieden, betere zorg en 
medicijnen, maar ook tegelijkertijd kosten te beheersen, kan een gezamenlijke aanpak sneller 
resultaten opleveren. Inmiddels zijn de economieën in Europa zo verweven, dat niet alleen de 
stabiliteit van de euro om een gezamenlijke aanpak vraagt, maar ook de versterking van de 
concurrentiekracht van de lidstaten. Een gezamenlijke weg naar een rechtvaardige en stabiele 
economie.

Creativiteit van mensen: vrijheid om te innoveren

Mensen zijn creatief en moeten de ruimte krijgen zelf mee te werken aan verbetering van hun 
omgeving, van de maatschappij. Deze sociale innovatie draagt, bleek uit recente studies, voor 
75% bij aan het succes van technologische vernieuwing. Ruimte voor ideeën van werknemers 
om werkprocessen te verbeteren is dan ook van onschatbare waarde. Burgers zijn zelf 
innovators, als bijvoorbeeld ontwikkelaars van applicaties voor de niet-Europese iPhone, 
maar ook hun gedrag en consumptie sturen innovatie. Het is daarom belangrijk dat mensen de 
mogelijkheden krijgen en nemen om zelf invloed uit te oefenen en onderdeel te zijn van de 
overgang naar een duurzame samenleving, bijvoorbeeld door de verbetering van 
hernieuwbare energietoepassingen op heel kleine schaal. Gedragsverandering, waaronder 
consumptieverandering, kunnen krachtige impulsen geven aan innovatie.

Wat hebben burgers te winnen bij innovatie?

De bedoeling van de focus op innovatie is om het welvaartsniveau in Europa hoog te houden, 
door duurzame alternatieven te vinden voor voorheen gebruikte producten, processen en 
diensten.
Snellere oplossingen voor betere zorg voor geriatrische ziektes, welvaartgerelateerde ziektes, 
mobiliteit bij ouderdom, dit is een greep uit de voordelen die samenwerking in Europa de 
burger moet bieden. Doelstelling van het proef innovatiepartnerschap actief en gezond ouder 
worden is twee extra gezonde levensjaren voor iedere Europeaan in 2020.

Focus

Scherpe keuzes en uitdagende doelen zijn essentieel voor stimuleren van innovatie. Door 
focus en samenhang in het beleid. Als innovatie oplossingen moet bieden voor zo veel 
problemen, moet er krachtdadig beleid worden ontwikkeld om creativiteit te stimuleren die in 
korte tijd kan worden omgezet in producten, diensten, processen of bewegingen.
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Wat is innovatie en wat kan beter?

Tot voor kort werd innovatie in één adem genoemd met onderzoek en werd alleen het 
hightech product gezien als innovatie. Innovatie is veel breder en uit zich in succesvolle 
omzetting van een idee tot een product, proces, service of beweging. Onderzoek is een heel 
belangrijke bron om tot innovatie te komen, maar innovatie heeft meer bronnen dan 
onderzoek. Zo is er bijvoorbeeld het plotselinge briljante idee dat direct omgezet kan worden 
in een product, proces, service of beweging (denk aan Facebook).
Om ideeën makkelijk om te zetten naar de markt of de praktijk is nodig:

1. betere toegang tot krediet en financiële ondersteuning,
2. meer investeringen in R&D&I op EU en nationaal niveau door publieke en private 

partners,
3. duidelijke regels met een lange termijn perspectief,
4. simpele toelatingsprocedures tot Europese of nationale stimuleringsprogramma's, 

verminderen bureaucratie.

o een "one-stop-shop": één toegangsloket tot de Europese 
stimuleringsprogramma's, die de complexiteit van de aanvraag wegneemt voor 
ondernemers (vooral het mkb), onderzoeksinstellingen, universiteiten en zelfs 
regionale en lokale overheden. Bij dit loket wordt niet alleen gekeken naar de 
financieringsvraag, maar ook naar passende partners of netwerken voor 
samenwerking.

o samenvoegen van stimuleringsprogramma's waar mogelijk. Veel programma's 
hebben overlap. Versplintering van fondsen, betekent doorgaans ook de 
versplintering van focus.

o minder controlezucht bij de financieringsaanvragen, meer expertise bij het 
toewijzen van financiering en meer vertrouwen achteraf.

5. goede samenwerking tussen de EU, nationale, regionale en lokale overheden, 
onderzoeksinstellingen, universiteiten, ondernemingen en "last but not least" de 
burger.

6. stimulering van kwantitatieve vaardigheden in het onderwijs (exacte vakken), meer 
aandacht voor ondernemerschap in studies en meer uitwisseling tussen vakgebieden en 
verbeterde samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

7. een goedkoop en simpel Europees patent, werkbare regels om intellectueel eigendom 
te beschermen en een Europees systeem voor uitwisselen van niet-gebruikte patenten.

8. een echte Europese interne markt, waarbij innovaties beter kunnen slagen door 
toegang tot een markt met 500 miljoen burgers. Op dit moment komen sommige 
innovaties de grens niet over, vanwege complexe toelatingsprocedures en verschillen 
met regelgeving in de andere lidstaat. Onder de interne markt moet ook verstaan 
worden, markten die tot voor kort eerder nationaal werden bediend, zoals voor 
innovatieve gezondheidsproducten die juist kunnen bijdragen aan gezond en actief 
ouder worden.

9. flexibel publiek aankoopbeleid voor (duurzaam) innovatie. Knelpunten ten aanzien 
van unieke aanbieders en openbaar maken van intellectueel eigendomsrecht moeten 
worden opgelost, ook in het pre-commerciële traject.
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Europees beleid

Het beleid van Europa moet meer toegespitst zijn op het concreet stellen en halen van 
doelstellingen op het gebied van de grote maatschappelijke uitdagingen. Op dit moment is 
het beleid voor meer innovatie nog te gefragmenteerd en vooral gericht op onderzoek. Die 
aandacht voor onderzoek moet blijven en de doelstelling van 3% BNP voor onderzoek 
moet worden gehaald. Maar daarnaast moeten ook andere processen die tot (sociale) 
innovatie leiden worden ondersteund in andere beleidsterreinen. Een holistische en 
compacte benadering ten aanzien van innovatie is nodig in beleid.

Europese innovatiepartnerschappen

De Europese Commissie stelt innovatiepartnerschappen voor om sneller tot oplossingen te 
komen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Bedoeling is dat deze 
partnerschappen vooral de synergie zoeken tussen al bestaande innovatieontwikkelingen 
en knelpunten oplossen die snellere innovatie verhinderen. Deze partnerschappen moeten 
voldoen aan het SMART-principe, specifiek/meetbaar/bereikbaar/realistisch/tijdelijk.
Deze partnerschappen moeten één op een gelijk lopen met de drie grote maatschappelijke 
uitdagingen, om fragmentatie te voorkomen.


