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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Unii innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie
(2010/2245(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. zatytułowany „Europa 
2020. Projekt przewodni: Unia innowacji” (COM(2010)0546),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie 
europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji w ramach sztandarowej inicjatywy – Unia 
innowacji1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020:
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. zatytułowany „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020” 
(COM(2011)0021),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia xxx 2011 zatytułowany „Plan działania na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050” (COM(2011)xxx),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia xx marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej 
w erze globalizacji2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowej 
polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie UE 20204,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń w 
realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych5,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie innowacji,

– uwzględniając konkluzje z 3049. posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności z dnia 25 i 26 
listopada 2010 r. w sprawie Unii innowacji dla Europy,

– uwzględniając konkluzje z 3035. posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności z dnia 12 
października 2010 r. w sprawie „podnoszenia atrakcyjności unijnych programów w 
dziedzinie badań i innowacji: ” wyzwania związane z uproszczeniem”,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0398.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2011)...
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0209.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0223.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401.
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 października 2010 r. zatytułowany 
„Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji: konkurencyjność i 
zrównoważony rozwój na pierwszym planie” (COM(2010)0614),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. zatytułowany „Polityka 
regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii 
Europa 2020” – (COM(2010)0553),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 września 2009 r. zatytułowany 
„Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających w UE” (COM(2009)0512),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 marca 2009 r. zatytułowany „Strategia na 
rzecz badań i rozwoju oraz innowacji w sektorze technologii informacyjno-
komunikacyjnych w Europie: Podnoszenie poprzeczki” (COM(2009)0116),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia xxx,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia xxx,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju 
Regionalnego, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Prawnej (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że przyspieszenie innowacji ma nie tylko kluczowe znaczenie dla 
realizacji trwałego modelu gospodarczego i zabezpieczenia zatrudnienia w przyszłości, 
lecz umożliwi również znalezienie rozwiązań dla wspólnych wyzwań społecznych, przed 
którymi stoi społeczeństwo europejskie, a mianowicie:

 obecne zmiany demograficzne: starzejące się społeczeństwo, urbanizacja i migracja,
 przejście do zrównoważonego zarządzania zasobami: zmiany klimatyczne, energia 

odnawialna, niedobór wody, powodzie i działania na rzecz zabezpieczenia i 
zastąpienia kluczowych surowców,

 stabilna i sprawiedliwa baza gospodarcza: ożywienie gospodarcze, zaangażowanie 
społeczeństwa opartego na wiedzy oraz pobudzanie konkurencyjności UE,

B. mając na uwadze, że dla pobudzania innowacji kluczowe znaczenia mają:

 przyznanie pierwszeństwa kreatywności obywateli, modele konsumpcji i reagowanie 
na nowe pomysły,

 długofalowe, stabilne, proste, przejrzyste i wspomagające ramy regulacyjne,
 lepszy dostęp do finansowania (szczególnie dla MŚP),
 owocna współpraca pomiędzy instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami, rządami 

i obywatelami,
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Zintegrowane i interdyscyplinarne podejście

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę przewodnią Unia innowacji, która jest najbardziej 
znaczącą i konkretną dotychczas próbą wprowadzenia strategicznej, zintegrowanej 
europejskiej polityki w zakresie innowacji, której pomyślność – i wdrożenie – zależy 
jednak od pełnej współpracy państw członkowskich;

2. domaga się obszernej koncepcji innowacji wykraczającej poza technologiczne i 
ukierunkowane na produkt innowacje oraz stawia w centrum główną rolę obywateli;
przypomina, że innowacje to pomyślne stosowanie pomysłów w praktyce ukierunkowane 
na produkty, procesy, usługi lub zmiany;

3. podkreśla, że w Unii innowacji należy priorytetowo potraktować cele określone w 
strategii „Europa 2020”, strategii energetycznej dla Europy 2011-2020 oraz planie 
działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do 2050;

4. z zadowoleniem przyjmuje skupienie się Komisji na wielkich wyzwaniach społecznych i 
podkreśla, że innowacje są potrzebne w celu zwiększenia produktywności zasobów i 
zrównoważonego ich zastępowania przy jednoczesnym zmniejszaniu wykorzystywania 
zasobów i zużycia energii;

5. podkreśla znaczenie przewodniej inicjatywy dotyczącej Europy efektywnie korzystającej 
z zasobów oraz działań na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania zasobów poprzez wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, 
większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwój zrównoważonego 
transportu;

6. podkreśla, że sukces polityki innowacji zależy od:

 strategicznego ukierunkowania, planowania i wdrażania wszystkich polityk i 
środków w celu przyczynienia się do wzmacniania innowacyjności w Europie (za 
pomocą np. edukacji, rynku pracy, jednolitego rynku, infrastruktury, instrumentów 
podatkowych, polityki przemysłowej i handlu);

 dobrze skoordynowanej współpracy i wsparcia na szczeblu UE, państw 
członkowskich i regionalnym;

 maksymalnego zaangażowania wszystkich właściwych zainteresowanych stron np. 
MŚP, przemysłu, uniwersytetów, instytutów badawczych, rządów i partnerów 
społecznych;

 koordynacji i spójności poszczególnych obszarów polityki, działań i instrumentów w 
celu zapobieżenia rozdrobnieniu i powielaniu wynikających z nieskoordynowanych 
działań badawczo-innowacyjnych;

podkreśla, że głównym celem Unii innowacji powinno być ułatwienie koordynacji i 
spójności poprzez przyjęcie prawdziwie holistycznego podejścia koncentrującego się na 
wyzwaniach społecznych;

7. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą opracowania jednolitego, 
zintegrowanego wskaźnika umożliwiającego lepsze monitorowanie postępów w zakresie 
innowacji; zwraca się o dalszy rozwój „tabeli wyników” za pomocą współpracy 
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międzynarodowej;

Innowacje społeczne i ukierunkowane na obywateli

8. podkreśla, że żądania obywateli jako konsumentów i ich profesjonalne zaangażowanie są 
głównymi czynnikami stymulującymi innowacje; zwraca uwagę, że stworzenie 
innowacyjnego społeczeństwa musi się dlatego opierać na zaangażowaniu jego 
obywateli, poprzez umożliwienie im wyrażenia potrzeb i kreatywnego potencjału za 
pomocą podejścia oddolnego oraz poprzez zapewnienie innowacyjnych rozwiązań 
pozwalających poszczególnym obywatelom przyczynić się do wydajności zasobów;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia usilnych starań na rzecz 
doprowadzenia do zmiany sposobu myślenia w kierunku myślenia innowacyjnego i 
motywowanego ciekawością, za pomocą stymulowania zmian na rzecz zrównoważonych 
wzorców konsumenckich i aktywnego wspierania angażowania się obywateli w 
innowacje;

10. uwypukla znaczenie innowacji społecznych oraz potrzebę przyjęcia podejścia oddolnego 
i otwartego otoczenia dla kreatywnych idei w celu pobudzenia wzrostu produktywności, 
wzmocnienia pozycji zatrudnionych oraz znalezienia rozwiązania niezaspokojonych 
potrzeb społecznych (jak np. integracja i imigracja);

11. wzywa UE oraz władze krajowe i regionalne do stymulowania innowacji społecznych i 
zapewnienia funduszy publicznych mających na celu ich wspieranie; podkreśla, że 
innowacje społeczne powinny zostać uwzględnione w programach finansowania i 
wsparcia, jak np. Europejski Fundusz Społeczny, programy ramowe (PR) oraz program 
ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP);

12. wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu poprawę 
umiejętności (młodych) Europejczyków w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności 
ilościowych poprzez włączenie przedsiębiorczości i innowacji do wszystkich dziedzin 
edukacji;

Uproszczenie, defragmentacja, finansowanie i standaryzacja

13. wzywa Komisję do ustanowienia prostego i dostępnego systemu mającego na celu 
przyspieszenie innowacji, skoncentrowanie się na wielkich wyzwaniach społecznych i 
aktywnie zapobiegającego fragmentacji i biurokracji;

14. wzywa Komisję do ustanowienia we współpracy z państwami członkowskimi jednego 
punktu kontaktowego, który będzie pełnić funkcje miejsca, gdzie wszystkie 
zainteresowane strony (zwłaszcza innowacyjne małe firmy) – w tym władze lokalne i 
regionalne – mogą składać wnioski o wsparcie finansowe lub nawiązać kontakt z 
potencjalnymi partnerami;

15. wzywa Komisję do wprowadzenia lepszej metody finansowania innowacji poprzez 
tworzenie synergii i łączenie – tam gdzie to możliwe – programów w zakresie wsparcia 
badań, rozwoju i innowacji, np. programów ramowych, wspólnych inicjatyw 
technologicznych, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, 



PR\853410PL.doc 7/12 PE456.700v01-00

PL

Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz europejskiego strategicznego planu 
w dziedzinie technologii energetycznych, a także skierowanie na innowacje 
bezpośredniego finansowania strukturalnego oraz części środków wspólnej polityki 
rolnej i systemu handlu emisjami; przyłącza się do Rady w żądaniu zapewnienia nowej 
równowagi pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz pomiędzy podejmowaniem ryzyka a jego 
unikaniem;

16. domaga się utrzymania wysokiego poziomu doskonałości w zakresie podstawowych 
badań naukowych w oparciu o sukces Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych;

17. wzywa Komisję do ściślejszego powiązania instrumentów finansowania z narzędziami 
innowacyjnymi w zakresie popytu, jak np. inicjatywa rynków pionierskich;

18. zwraca się do Komisji o rozszerzenie pomyślnego mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) proponowanego przez EBI za pomocą podniesienia dostępnych 
gwarancji, zapewnienia dodatkowych 500 mln EUR w 2011 r., zwiększenia bieżącego 
finansowania z 1 mld EUR do 5 mld EUR po 2013 r. oraz dywersyfikacji składników 
ryzyka;

19. wzywa Komisję do przesunięcia większej części badań okołorynkowych do 
instrumentów kredytowych jak CIP, RSFF, EFI oraz umożliwienia MŚP 
ogólnoeuropejskiego dostępu do tych instrumentów; 

20. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ponowną ocenę całego ekosystemu 
innowacji w celu usunięcia niepotrzebnych barier, np. w dostępie do kredytów dla 
uniwersytetów;

21. zachęca państwa członkowskie do jak najlepszego wykorzystywania funduszy 
strukturalnych na badania, rozwój i innowacje w bieżącym okresie finansowania z 
ukierunkowaniem na wielkie wyzwania społeczne; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do unikania kosztownego powielania za pomocą wspierania strategii 
inteligentnej specjalizacji;

22. wraz z Radą zachęca Komisję do przedkładania propozycji mających na celu 
przyspieszenie, uproszczenie i unowocześnienie procedur standaryzacyjnych, 
umożliwiając tym samym szybsze reagowanie Europy na rozwój sytuacji na globalnych 
innowacyjnych rynkach;

Jednolity rynek i własność intelektualna

23. podkreśla, iż europejski jednolity rynek jak najszybciej musi obejmować wszystkie 
towary i usługi, w tym innowacyjne produkty w zakresie zdrowia, tym samym 
zapewniając dostęp 500 mln konsumentów;

24. podkreśla, że silny i wyważony system praw własności intelektualnej (IPR) jest jednym z 
kluczowych warunków ramowych innowacji; zwraca się do Komisji o opracowanie 
obszernej strategii w zakresie własności intelektualnej, która zapewni równowagę 
pomiędzy prawami wynalazców, a wspieraniem szerokiego zastosowania i dostępu do 
wiedzy i wynalazków;
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25. domaga się wprowadzenia jednolitego patentu wspólnotowego; tymczasem z 
zadowoleniem przyjmuje szerokie wsparcie w Radzie dla rozszerzonej procedury 
współpracy w zakresie jednolitego patentu UE, która powinna się rozpocząć w 2011 r.;

26. zwraca się o sfinalizowanie do 2014 r. europejskiej przestrzeni badawczej – obowiązku 
wynikającego z traktatu – w celu umożliwienia UE utrzymania i przyciągania 
największych talentów;

27. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą opracowania do końca 2011 r. 
europejskiego rynku wiedzy w odniesieniu do patentów i licencji, w tym ułatwienia 
dostępu do niewykorzystywanej własności intelektualnej;

Zamówienia publiczne

28. przypomina, że zamówienia publiczne, stanowiące 17% rocznego PKB Unii 
Europejskiej, odgrywają ważną rolę w europejskim jednolitym rynku oraz przy 
stymulowaniu innowacji;

29. wzywa państwa członkowskie do ukierunkowywania swych zamówień publicznych na 
innowacyjne produkty, procesy i usługi; z tego względu zwraca się do Komisji, aby w 
swych wnioskach ustawodawczych ułatwiała zamówienia publiczne umożliwiające 
innowacje, w tym przegląd możliwości przedkomercyjnych zamówień publicznych, a 
także wzywa państwa członkowskie do zwiększenie proekologicznych zamówień 
publicznych;

30. podkreśla, że niezbędna jest międzynarodowa wzajemność w odniesieniu do dostępu do 
rynku zamówień publicznych, umożliwiająca przedsiębiorstwom UE konkurowanie na 
szczeblu międzynarodowym na sprawiedliwych warunkach;

Europejskie partnerstwa na rzecz innowacji 

31. przypomina swą rezolucje z dnia z dnia 11 listopada 2010 w sprawie europejskich 
partnerstw na rzecz innowacji, w której:

 podkreślono nadrzędną zasadę inteligencji w zakresie zasobów, wspierając w ten 
sposób wydajność zasobów, inteligentną konsumpcję oraz wydajną produkcję i 
zarządzanie w obrębie łańcucha dostaw,

 z zadowoleniem przyjęto projekt pilotażowy dotyczący aktywnego i zdrowego 
starzenia się;

32. podkreśla, że europejskie partnerstwa na rzecz innowacji muszą:

 być dostosowane do wielkich wyzwań społecznych;
 stanowić źródło inspiracji poprzez ambitne, ale wykonalne cele z kategorii 

„człowiek na księżycu”,
 tworzyć synergię i być zgodne z zasadami SMART, 
 być dzielone między więcej niż dwie dziedziny polityki (DG) w obrębie Komisji, 

oraz 
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 obejmować wszystkie programy na rzecz innowacji, w tym wspólnoty wiedzy i 
innowacji EIT;

33. wzywa Komisję do przedkładania Parlamentowi corocznego sprawozdania w sprawie 
wszystkich europejskich partnerstw na rzecz innowacji, a dwa razy w roku w sprawie 
pierwszego projektu pilotażowego;

Region jako ważny partner

34. podkreśla, że pełne zaangażowanie szczebla regionalnego i lokalnego ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celów Unii innowacji, ponieważ oba te szczeble znajdują się 
odpowiednio blisko szerokiego spektrum podmiotów zaangażowanych w innowacje i 
funkcjonują w charakterze pośredników pomiędzy tymi poszczególnymi podmiotami, 
państwami członkowskimi i UE;

o

o o

35. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Główne wyzwania, przed którymi stoi społeczeństwo

Wspólne działanie we wspólnej sprawie czyni każdego silniejszym. Połączenie sił w 
innowacjach w celu rozwiązywania wspólnych problemów w Europie oznacza większe 
ukierunkowanie, szybszy rozwój, wydajność, w tym efektywność pod względem kosztów, 
oraz większą kreatywność. Zadaniem Unii innowacji jest nie tylko znalezienie odpowiedzi na 
wspólne problemy, przed którymi stoją nasze społeczeństwa, lecz jednocześnie zwiększenie 
konkurencyjności Europy oraz wskazanie dróg wyjścia z kryzysu gospodarczego. W Europie 
zależnej od importu, państwa członkowskie wspólnie odczuwają potrzebę inteligentnego i 
zrównoważonego wykorzystywania surowców i towarów niezbędnych do wytwarzania 
energii lub do stosowania w przemyśle, bądź też w produkcji żywności. Starzenie się ludności 
również stanowi wyzwanie, w obliczu którego stoi prawie każde państwo w UE. W celu 
zapewnienia ludziom dłuższego życia w zdrowiu, lepszej opieki i dostępu do leków, przy 
jednoczesnym zachowaniu kontroli nad kosztami, wspólne podejście może szybciej 
zaowocować wynikami. Europejskie gospodarki są już tak ze sobą powiązane, że nie tylko 
stabilność euro wymaga wspólnego podejścia, również działania na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności państw członkowskich. Potrzebna jest wspólna droga ku sprawiedliwej i 
stabilnej gospodarce.

Ludzka kreatywność: swoboda innowacji

Ludzie cechują się kreatywnością i muszą mieć zapewnioną swobodę w ulepszaniu swego 
otoczenia, swego społeczeństwa. Ostatnie badania wykazują, że innowacje społeczne 
przyczyniają się w 75% do sukcesu innowacji technologicznych. Zapewnienie pracownikom 
swobody w przedstawianiu pomysłów, jak usprawnić procedury pracy, ma dlatego 
nieocenione znaczenie. Sami obywatele są innowatorami, np. opracowując aplikacje dla 
nieeuropejskiego iPhone'a. Ich sposób bycia i konsumpcja również pobudzają innowacje. 
Dlatego ważne jest, by obywatele mieli możliwość – i z niej korzystali – wywierania wpływu 
i uczestniczenia w przejściu ku zrównoważonemu społeczeństwu, np. poprzez ulepszanie w 
skali mikro zastosowań wykorzystujących energie odnawialne. Zmiana sposobu bycia, w tym 
konsumpcji, może stanowić silny bodziec dla innowacji. 

Jakie korzyści obywatele mogą odnieść z innowacji?

Celem skoncentrowania się na innowacji jest utrzymanie wysokiego poziomu dobrobytu w 
Europie poprzez znalezienie trwałych alternatyw dla uprzednio wykorzystywanych 
produktów, procesów i usług. Szybsze rozwiązania zapewniające lepszą opiekę w przypadku 
chorób geriatrycznych, chorób cywilizacyjnych oraz wspierające mobilność w starszym 
wieku – to tylko kilka przykładów korzyści, jakie współpraca w Europie może przynieść 
obywatelom. Cel próbnego partnerstwa na rzecz innowacji „Aktywne i zdrowe starzenie się” 
to zapewnienie każdemu Europejczykowi do 2020 r. dwóch dodatkowych lat zdrowego życia.

Ukierunkowanie

Definitywne wybory i wymagające cele mają kluczowe znaczenie dla stymulowania 
innowacji. Służyć temu mają ukierunkowanie i spójność strategii politycznych. Jeśli 
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innowacje mają zaowocować rozwiązaniami tak wielu problemów, należy opracować 
dynamiczną strategie polityczną w celu pobudzania kreatywności, która w krótkim czasie 
może przekształcić się w produkty, usługi, procesy lub działania.

Czym są innowacje i co można zrobić lepiej?

Aż do niedawna innowacje wymieniane były jednym tchem wraz z badaniami, i tylko 
produkty o wysokiej technologii postrzegane były jako odzwierciedlające innowacyjność. 
Innowacyjność jest pojęciem o wiele bardziej obszernym i objawia się pomyślnym 
przekształceniem danego pomysłu w produkt, proces, usługę lub działanie. Badania stanowią 
bardzo ważne źródło innowacji, leczy innowacje można czerpać również z innych źródeł. Na 
przykład nagły błyskotliwy pomysł, który może być bezpośrednio przekształcony w produkt, 
proces, usługę lub działanie (jak np. Facebook).

Aby ułatwić dotarcie pomysłów na rynek lub ich praktyczne zastosowanie, potrzeba:

1. lepszego dostępu do kredytów i wsparcia finansowego; 
2. większych inwestycji partnerów publicznych i prywatnych w badania, rozwój i 

innowacje na szczeblu UE i krajowym;
3. przejrzystych przepisów o długofalowej perspektywie;
4. prostych procedur dostępu do europejskich lub krajowych programów, zmniejszenia 

biurokracji;

o jednego punktu kontaktowego dla europejskich programów wsparcia, który 
pomoże przedsiębiorcom (szczególnie MŚP), instytutom badawczym, 
uniwersytetom, a nawet władzom lokalnym i regionalnym uporać się z 
procedurą składania wniosków; jeden punkt kontaktowy sprawdzałby nie tylko 
wnioski o finansowanie, lecz również szukał odpowiednich partnerów lub sieci 
w celu nawiązania współpracy;

o połączenia programów wsparcia tam, gdzie jest to możliwe; wiele programów 
pokrywa się częściowo; fragmentacja funduszy oznacza również fragmentację 
ukierunkowania;

o mniejszego nacisku na kontrolowanie w odniesieniu do wniosków o 
finansowanie; większych kompetencji przy rozdzielaniu finansowania i 
większego zaufania po tym fakcie;

5. efektywnej współpracy pomiędzy UE, organami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, instytutami badawczymi, uniwersytetami, środowiskiem biznesowym, a 
także obywatelami;

6. wspierania umiejętności ilościowych w edukacji (przedmioty ścisłe), większego 
ukierunkowania studiów na przedsiębiorczość, zwiększenia wymiany pomiędzy 
środowiskiem akademickim oraz lepszej współpracy pomiędzy placówkami 
edukacyjnymi i badawczymi oraz przemysłem; 

7. taniego i prostego patentu europejskiego, wykonalnych przepisów o ochronie praw 
własności intelektualnej oraz europejskiego systemu wymiany niewykorzystanych 
patentów;

8. prawdziwego europejskiego rynku wewnętrznego umożliwiającego pomyślną 
realizację innowacji dzięki dostępowi do rynku z 500 mln obywateli; w chwili obecnej 
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niektóre innowacje nie są w stanie przebrnąć przez granice ze względu na złożone 
procedury autoryzacyjne i różnice w uregulowaniach w innych państwach 
członkowskich; pod pojęciem „rynek wewnętrzny” należy rozumieć również rynki, 
które funkcjonowały do tej pory raczej w zakresie krajowym, jak to było w przypadku 
innowacyjnych produktów zdrowotnych będących doskonałą pomocą w zdrowym i 
aktywnym starzeniu się;

9. elastycznej polityki zamówień publicznych na rzecz (trwałych) innowacji; należy 
rozwiązać problemy związane z jedynymi oferentami oraz publikacją prawa własności 
intelektualnej, w tym na etapie przedkomercyjnym.

Polityka europejska

Polityka europejska powinna się koncentrować w większej mierze na formułowaniu i 
osiąganiu konkretnych celów związanych z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi 
społeczeństwo. Obecnie polityka mająca na celu zwiększenie innowacyjności jest zbyt 
rozdrobniona i skupia się przede wszystkim na badaniach. Należy w dalszym ciągu 
poświęcać uwagę badaniom i utrzymać cel, jakim jest przeznaczanie 3% PNB na badania. 
Lecz oprócz tego należy wspierać w innych obszarach polityki również inne procesy 
prowadzące do innowacji (w tym innowacji społecznych). Należy w polityce przyjąć 
holistyczne i zwięzłe podejście.

Europejskie partnerstwa na rzecz innowacji

Komisja proponuje partnerstwa na rzecz innowacji w celu szybszego rozwiązywania 
głównych wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo. Partnerstwa te powinny przede 
wszystkim dążyć do synergii pomiędzy obecnymi wydarzeniami w zakresie innowacji i 
rozwiązywać problemy utrudniające szybszą innowacyjność. Partnerstwa te muszą być 
zgodne z zasadą SMART (Specific/konkretne, Measurable/wymierne, 
Attainable/osiągalne, Realistic/realistyczne i Timely/adekwatne czasowo). Muszą one 
również zajmować się trzema głównymi wyzwaniami dla naszego społeczeństwa w celu 
uniknięcia fragmentacji.


