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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k Únii inovácií: transformácia Európy pre svet po kríze
(2010/2245(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom EURÓPA 2020 hlavná 
iniciatíva: Únia inovácií (KOM(2010)0546),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o európskych partnerstvách v oblasti 
inovácií v rámci hlavnej iniciatívy s názvom Únia inovácií1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020: Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom  Európa efektívne 
využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (KOM(2011)0021),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z xxx 2011 s názvom Plán pre nízkouhlíkové 
hospodárstvo do roku 2050 (KOM(2011)xxx),

– so zreteľom na svoje uznesenie z xx marca 2011 o priemyselnej politike pre globalizačné 
obdobie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o inovačnej politiky Spoločenstva 
v meniacom sa svete3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. júna 2010 o EÚ 20204,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o zjednodušení vykonávania 
rámcových programov pre výskum5,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 o inovácii,

– so zreteľom na závery z 3049. zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť z 25. a 
26. novembra 2010 o únii inovácií pre Európu,

– so zreteľom na závery z 3035. zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť z 12. októbra 
2010 o zatraktívňovaní programov EÚ pre výskum a inovácie: výzva na zjednodušenie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2010 s názvom Integrovaná priemyselná 
politika v globalizovanej dobe: Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu 
(KOM(2010)0614)

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2010)0398.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011).....
3 Prijaté texty, P6_TA(2010)0209.
4 Prijaté texty, P6_TA(2010)0223.
5 Prijaté texty, P6_TA(2010)0401.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Príspevok regionálnej 
politiky k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (KOM(2010) 0553),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. septembra 2009 s názvom Príprava na 
budúcnosť: vyvíjanie spoločnej stratégie pre základné podporné technológie v EÚ 
(KOM(2009)0512),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. marca 2009 s názvom Stratégia v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácií IKT v Európe: nastaviť latku vyššie, (KOM(2009)0116),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z xxx,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z xxx,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru 
pre právne veci (A7-0000/2011),

A. keďže urýchľovanie inovácií nie je kľúčové len s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný 
hospodársky model a zabezpečiť zamestnanosť v budúcnosti, ale rovnako prispeje k 
vývoju riešení na spoločné veľké spoločenské výzvy, ktorým čelí európska spoločnosť, 
konkrétne:

 súčasná demografická zmena: starnúca spoločnosť, urbanizácia a migrácia;
 prechod k trvalo udržateľnému riadeniu zdrojov: zmena klímy, obnoviteľná energia, 

nedostatok vody, záplavy a snahy o zabezpečenie dostatočného množstva surovín;
 stabilný a vyrovnaný hospodársky základ: hospodárska obnova, budovanie znalostnej 

spoločnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ,

B. keďže kľúčom k rozvoju inovácií je:

 uprednostňovanie kreativity občanov, vzorcov spotreby a reakcií na nové myšlienky,
 dlhodobý, stabilný, jednoduchý, transparentný a podporný regulačný rámec,
 jednoduchší prístup k financiám (najmä pre MSP),
 plodná spolupráca výskumných inštitútov, podnikov, vlád a občanov,

Integrovaný a interdisciplinárny prístup

1. víta hlavnú iniciatívu Únia inovácií, ktorá je najvýraznejším a najkonkrétnejším 
doterajším pokusom o zavedenie strategickej, integrovanej európskej politiky v oblasti 
inovácií, ktorej úspech však závisí od spolupráce členských štátov a jej následnej 
realizácie;

2. vyzýva na prijatie širokej koncepcie inovácie, ktorá presahuje inováciu zameranú na 
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technológie a výrobky a do centra záujmu kladie úlohu občanov; pripomína, že inovácia je 
úspešným zavádzaním myšlienok do prace a zameriava sa na výrobky, procesy, služby 
alebo hnutia;

3. zdôrazňuje, že je nutné v rámci Únie inovácií uprednostniť ciele stanovené v stratégii 
Európa 2020, Energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 2020 a Pláne pre 
nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050;

4. víta skutočnosť, že Komisia sa zamerala na veľké spoločenské zmeny a zdôrazňuje, že 
inovácia je potrebná na zvýšenie produktivity zdrojov a trvalo udržateľný prísun, pričom 
sa zároveň zníži využívanie zdrojov a spotreba energie;

5. zdôrazňuje význam hlavnej iniciatívy Európa efektívne využívajúca zdroje a úsilie o 
oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov prostredníctvom podpory presunu k 
nízkouhlíkovému hospodárstvu, zvyšovania využívania zdrojov obnoviteľnej energie a 
rozvoja trvalo udržateľnej dopravy;

6. zdôrazňuje, že úspech politiky inovácií závisí od:

 strategického smerovania, vymedzenia a vykonávania všetkých politík a opatrení s 
cieľom prispieť k inovácii v Európe a rozvinúť ju (napríklad prostredníctvom 
vzdelávania, trhu práce, jednotného trhu, infraštruktúry, nástrojov zdaňovania, 
priemyselnej politiky a obchodu);

 dobre koordinovanej spolupráce a podpory na úrovni EÚ a členských štátov a na 
regionálnej úrovni;

 maximálneho zapojenia všetkých príslušných subjektov, napr. MSP, priemyslu, 
univerzít, výskumných inštitútov, vlád a sociálnych partnerov;

 koordinácie a súdržnosti rôznych oblastí politiky, opatrení a nástrojov, aby sa 
predišlo fragmentácii a zdvojovaniu vyplývajúceho z nekoordinovaného 
výskumného úsilia a úsilia v oblasti inovácií;

zdôrazňuje, že hlavným cieľom politiky Únie inovácií by malo byť uľahčovanie 
koordinácie a súdržnosti prostredníctvom prijatia skutočne holistického prístupu 
zameraného na veľké spoločenské výzvy;

7. víta návrh Komisie na rozvoj jednotného integrovaného ukazovateľa, ktorý umožňuje 
lepšie monitorovanie pokroku v inovácii; naliehavo žiada o ďalší vývoj inovačných 
ukazovateľov prostredníctvom medzinárodnej spolupráce;

Inovácie zamerané na občana a spoločnosť

8. zdôrazňuje, že požiadavky občanov ako spotrebiteľov a záväzok ako odborníkov sú 
hlavnými hnacími silami inovácie; zdôrazňuje, že vytvorenie inovatívnej spoločnosti sa 
preto musí zakladať na účasti občanov, a to tak, že im umožní vyjadriť svoje potreby a 
svoj kreatívny potenciál prostredníctvom prístupu „zdola-nahor“ a prostredníctvom 
poskytnutia inovatívnych riešení, ktoré jednotlivých občanov privedú k prispievaniu k 
účinnosti zdrojov;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa vo výraznej miere snažili o zmenu myslenia 
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smerom k inovatívnemu a zvedavému mysleniu prostredníctvom podpory zmien 
smerujúcich k trvalo udržateľným vzorcom spotreby a aktívnej podry zapojenia občanov 
do inovácie;

10. zdôrazňuje význam sociálnej inovácie a potreby prijať prístup „zdola-nahor“ a otvoriť 
prostredie kreatívnym myšlienkam s cieľom podporiť rast produktivity, oprávnenia 
zamestnancov a vyvinúť riešenia pre nesplnené spoločenské potreby (akými sú začlenenie 
a imigrácia);

11. vyzýva EÚ, vnútroštátne a regionálne orgány, aby stimulovali sociálnu inováciu a poskytli 
na jej podporu verejné prostriedky; zdôrazňuje, že sociálna inovácia by mala byť 
začlenená do programov financovania a podpory, akými sú Európsky sociálny fond, 
rámcové programy a Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie;

12. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na skvalitnenie podnikateľských a 
kvantitatívnych zručností (mladých) Európanov prostredníctvom začlenenia podnikania a 
inovácie do všetkých oblastí vzdelávania;

Zjednodušenie, defragmentácia, financovanie a normalizácia

13. vyzýva Komisiu, aby zaviedla jednoduchý a prístupný systém na urýchlenie inovácie, aby 
sa mohla zamerať na veľké spoločenské výzvy a aktívne prispievala k prevencii 
fragmentizácie a byrokracie;

14. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi zriadila jednotné kontaktné miesto, 
ktoré je miestom, kde všetky zúčastnené strany (najmä inovatívne malé podniky) vrátane 
miestnej a regionálnej vlády, môžu požiadať o finančnú podporu alebo o prepojenie s 
potenciálnymi partnermi;

15. vyzýva Komisiu, aby zaviedla lepšiu metódu financovania inovácií prostredníctvom 
vytvorenia synergií a zlúčením, v prípadoch, keď je to možné, podporných programov v 
oblasti výskumu, vývoja a inovácií, napríklad rámcové programy, spoločné technologické 
iniciatívy, spoločné programy Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, Európsky inovačný a technologický inštitút  a Európsky strategický plán pre 
energetické technológie a aby nasmerovala na inovácie štrukturálne financovanie a časti 
prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ziskov z aukcií systému 
obchodovania s emisiami; pripája sa k Rade vo výzve o novú rovnováhu medzi dôverou a 
kontrolou a medzi rizikom a vyhýbaním sa riziku;

16. naliehavo žiada o udržanie zásady najlepšej kvality v základnom výskume, budujúc tak na 
úspechu Európskej rady pre výskum;

17. vyzýva Komisiu, aby užšie prepojila nástroje financovania na nástroje inovácie na strane 
dopytu, napríklad iniciatíva vedúcich trhov;

18. naliehavo žiada Komisiu, aby rozšírila úspešný finančný nástroj s rozdelením rizika 
(RSFF) EIB prostredníctvom vývoja dostupných záruk, poskytnutím 
dodatočných 500 miliónov EUR, zvýšenia súčasného financovania z 1 miliardy EUR na 5 
miliárd EUR po a prostredníctvom diverzifikovania rizikovej časti;
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19. vyzýva Komisiu, aby presunula väčšiu časť výskumu zameraného na trh na pôžičkové 
nástroje, akými sú CIP, RSFF a EIF a aby k nim poskytla prístup MSP v celej Európe;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby opätovne zhodnotili celý ekosystém inovácií s 
cieľom odstrániť nepotrebné prekážky, napríklad prístup k pôžičkám pre univerzity;

21. vyzýva členské štáty, aby čo najlepšie využili štrukturálne fondy pre výskum, vývoj a 
inovácie v súčasnom rozpočtovom období tak, že sa zamerajú na veľké spoločenské 
výzvy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa vyhli nákladnému zdvojovaniu 
prostredníctvom podpory inteligentných špecializovaných stratégií;

22. pripája sa k Rade a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na urýchlenie, zjednodušenie a 
modernizáciu normalizačných postupov, vďaka čomu Európa bude schopná rýchlejšie 
zareagovať na vývoj na inovatívnom svetovom trhu;

Jednotný trh a duševné vlastníctvo

23. zdôrazňuje, že európsky jednotný trh so všetkým tovarom a službami musí byť 
nevyhnutne ukončený, a to vrátane trhu s inovatívnymi zdravotnými výrobkami, čím sa 
poskytne prístup ku 500 miliónom spotrebiteľov;

24. zdôrazňuje skutočnosť, že silný a vyvážený systém práv duševného vlastníctva je jednou z 
kľúčových rámcových podmienok inovácie; vyzýva Komisiu, aby vyvinula komplexnú 
stratégiu práv duševného vlastníctva, v ktorej vyváži práva objaviteľov s podporou 
všeobecného využívania a prístupu k poznatkom a objavom;

25. vyzýva na zavedenie jednotného patentu Spoločenstva; medzi tým víta širokú podporu 
Rady vyjadrenú posilnenému postupu spolupráce na jednotnom patente EÚ, ktorý má 
začať v roku 2011;

26. vyzýva na ukončenie Európskeho výskumného priestoru, čo je povinnosť stanovená v 
Zmluve, do roku 2014, aby sa EÚ umožnilo udržať si a získať najväčšie talenty;

27. víta návrh Komisie na vytvorenie európskeho trhu so znalosťami pre patenty a licencie do 
konca roka 2011, vrátane uľahčenia prístupu k nevyužitému duševnému vlastníctvu;

Verejné obstarávanie

28. pripomína, že verejné obstarávanie, ktoré predstavuje 17 % ročného HDP v EÚ zohráva 
významnú úlohu na európskom jednotnom trhu pri stimulácii inovácií;

29. naliehavo žiada členské štáty, aby nasmerovali svoje verejné obstarávanie na inovatívne 
tovary, procesy a služby; vyzýva preto Komisiu, aby vo svojich legislatívnych návrhoch 
uľahčila inováciu vo verejnom obstarávaní vrátane prieskumu možností predkomerčného 
obstarávania a vyzýva členské štáty, aby zvýšili objem ekologického verejného 
obstarávania;

30. zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebná medzinárodná reciprocita, pokiaľ ide o prístup k 
trhom verejného obstarávania, čím sa podnikom v EÚ umožňuje súťažiť na 
medzinárodnom trhu za spravodlivých podmienok;
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Európske partnerstvá v oblasti inovácií (EIP)

31. pripomína svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o EIP:

 stanoviť univerzálnu zásadu inteligencie zdrojov vo všetkých EIP, čím sa podporí 
účinnosť zdrojov, inteligentná spotreba a účinná výroba a riadenie dodávateľskej 
siete,

 víta pilotný projekt o aktívnom a zdravom starnutí;

32. zdôrazňuje, že EIP musia:

 byť nastavené na veľké spoločenské výzvy,
 viesť k inšpirácii prostredníctvom ambicióznych ale realizovateľných cieľov,
 vytvárať synergie a plniť zásady SMART,
 pokrývať viac než dve oblasti politiky (GR) v rámci Komisie a
 obsiahnuť všetky programy inovácií vrátane znalostných a inovačných 

spoločenstiev EIT;

33. vyzýva Komisiu, aby každoročne Parlamentu a všetkým EIP predkladala správu a dvakrát 
a rok správu o prvom pilotnom projekte;

Región ako významný partner

34. zdôrazňuje, že plné zapojenie regionálnej a miestnej úrovne je kľúčové na dosiahnutie 
cieľov Únie inovácií, keďže tieto úrovne sú dostatočne blízko k celej škále subjektov 
zapojených do inovácie a slúžia ako sprostredkovateľ medzi rôznymi subjektmi v 
členských štátoch a EÚ;

o

o o

35. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavné výzvy, ktorým čelí spoločnosť

Spoločné úsilie vynaložené na jeden projekt posilňuje každého, kto sa do neho zapojí. 
Spoločné úsilie inovovať, ako aj riešiť spoločné problémy v Európe znamená lepšie 
zameranie sa, rýchlejší rozvoj, efektivitu vrátane nákladovej účinnosti a väčšiu mieru 
kreativity.  Cieľom Únie inovácií nie je len poskytnúť odpoveď na spoločné problémy, 
ktorým naše spoločnosti čelia, ale zároveň zvýšiť európsku konkurencieschopnosť a ukázať 
cesty von z hospodárskej krízy. V rámci kontinentu, ktorý je závislý od dovozu sú členské 
štáty spojené v pocite potreby inteligentného a udržateľného využívania surovín a komodít 
nevyhnutných na generovanie energie alebo používanie v priemysle či pri výrobe potravín. 
Ďalšou výzvou, pred ktorou stojí takmer každá krajina v EÚ, je starnutie obyvateľstva. 
Spoločné úsilie môže priniesť lepšie výsledky rýchlejšie, ak chceme ľuďom poskytnúť viac 
rokov zdravého života a lepšiu starostlivosť a lieky, a zároveň kontrolovať náklady. Európske 
hospodárstva sú také prepojené, že už to nie je len stabilita eura, ktorá si vyžaduje spoločný 
prístup: tak je zamerané úsilie o zvýšenie konkurencieschopnosti členských štátov. Potrebná 
je spoločná cesta vpred a vyvážené a stabilné hospodárstvo.

Ľudská kreativita: sloboda inovovať

Ľudia sú kreatívni a musia si sami dať príležitosť na pomoc pri skvalitňovaní svojho okolia, 
svojej spoločnosti. Podľa nedávneho výskumu, táto spoločenská inovácia prispieva 75 % k 
úspechu technologickej inovácie. Poskytovanie priestoru zamestnancom, aby navrhovali ako 
skvalitniť pracovné procesy, má nevyčísliteľnú hodnotu. Členovia verejnosti sú sami 
inovátormi, napríklad ako vývojári aplikácií pre mimoeurópsky  iPhone, ale aj ich správanie a 
spotreba posilňujú inovácie. Preto je dôležité, aby týmto ľuďom bola poskytnutá možnosť a 
aby oni využili túto možnosť na to, aby vynaložili úsilie a stali sa súčasťou prechodu k trvalo 
udržateľnej spoločnosti, napríklad prostredníctvom zlepšovania malých aplikácií obnoviteľnej 
energie. Zmeny v správaní vrátane spotreby môžu byť silnou hnacou silou inovácie.

Čo verejnosť získava z inovácie?

Cieľom zameriavania sa na inováciu je udržať vysokú úroveň prosperity v Európe 
prostredníctvom nájdenia trvalo udržateľných alternatív k výrobkom, procesom a službám, 
ktoré boli používané v minulosti.
Rýchlejšie riešenia na poskytovanie lepšej starostlivosti o pacientov s geriatrickými 
ochoreniami a chorobami z nadbytku a na podporu mobility v starobe sú len niekoľkými 
príkladmi prínosov, ktoré Európa plánuje poskytnúť verejnosti. Cieľom skúšobného 
inovačného partnerstva Aktívne a zdravé starnutie sú do roku 2020 dva dodatočné roky 
zdravého života pre všetkých v Európe .

Zameranie

V záujme stimulovania inovácie sú zásadné konkrétne rozhodnutia a ambiciózne ciele. 
Prostriedkami sú zameranosť a súdržnosť politiky. Ak má inovácia priniesť riešenia toľkého 
množstva problémov, musí sa sformulovať silná politika na podporu kreativity, ktorá sa má 
potenciál zmeniť na výrobky, služby, postupy alebo hnutia vo veľmi krátkom čase.
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Čo je inovácia a čo možno urobiť lepšie?

Donedávna sa inovácia spomínala vždy v súvislosti s výskumom a akoby len špičkové 
technológie boli predmetom inovácie. Inovácia je oveľa širšia a je vyjadrená v úspešnej 
premene myšlienky na výrobok, postup, službu alebo hnutie. Samozrejme výskum je veľmi 
významným zdrojom inovácií, ale inovácie vychádzajú aj z iných zdrojov. Napríklad sa 
vyskytne len jeden nápad, ktorý možno hneď zmeniť na  výrobok, postup, službu alebo hnutie 
(jedným z príkladov môže byť sociálna sieť Facebook).

Aby bolo myšlienkam uľahčené dostať sa na trh alebo do praxe, sú potrebné:

1. lepší prístup k úverom a finančnej podpore, 
2. viac investícií do výskumu, vývoja a inovácií na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni od 

verejných a súkromných partnerov,
3. jasné pravidlá podporujúce dlhodobé perspektívy,
4. jednoduché postupy pre prístup k európskym alebo vnútroštátnym programom a 

obmedzenie byrokracie,

o jednotné kontaktné miesta pre európske programy podpory, ktoré umožňujú 
prekonať komplexnosť uplatnenia aplikácií pre podniky (najmä MSP), 
výskumné inštitúty, univerzity a dokonca aj regionálne a miestne orgány, 
jednotné kontaktné miesto nebude len skúmať aplikácie na financovanie, ale 
bude aj vyhľadávať vhodných partnerov alebo siete na spoluprácu,

o v prípade možnosti kombinujúc programy podpory, mnohé programy sa 
prekrývajú, fragmentácia fondov vo všeobecnosti vedie aj k fragmentácii 
zamerania,

o menší tlak na monitorovanie v súvislosti s aplikáciami na financovanie; viac 
odbornosti v rozdeľovaní finančných prostriedkov a väčšia dôvera po 
ukončení.

5. účinná spolupráca medzi EÚ, vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
výskumnými inštitútmi, univerzitami, podnikmi a v neposlednom rade verejnosťou,

6. podpora kvantitatívnych zručností vo vzdelávaní (prírodné vedy), väčšie zameranie 
osnov na podnikanie, kvalitnejšia výmena poznatkov medzi akademickými odbormi a 
lepšia spolupráca medzi vzdelávacími a výskumnými ústavmi a priemyslom,

7. lacný a jednoduchý európsky patent, fungujúce pravidlá na ochranu práv duševného 
vlastníctva a európsky systém na výmenu nevyužitých patentov,

8. skutočný európsky jednotný trh, ktorý vytvára priestor na úspešnosť inovácií vďaka 
prístupu na trh predstavujúci 500 miliónov ľudí, v súčasnosti nie sú niektoré inovácie 
úspešné v zahraničí, pretože existujú komplexné postupy povoľovania a rozdiely v 
regulácii v iných členských štátoch, pod pojmom „vnútorný trh“ by mal odkazovať aj 
na trhy, ktoré donedávna slúžili najmä vnútroštátne, ako v prípade inovatívnych 
zdravotných výrobkov, ktoré sú ideálnou pomôckou na zdravé a aktívne starnutie,

9. pružná politika verejného obstarávania (udržateľných) inovácií. Je nutné vyriešiť 
problémy s jedinými poskytovateľmi a uverejnením právneho predpisu o právach 
duševného vlastníctva vrátane predkomerčnej fázy.
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Európska politika

Európska politika by sa mala viac sústrediť na presnú formuláciu a dosiahnutie cieľov 
týkajúcich sa veľkých výziev, ktorým čelí spoločnosť. V súčasnosti je politika zameraná 
na zvyšovanie inovácie stále veľmi fragmentovaná a primárne sa zameriava na výskum. 
Výskumu by mala byť venovaná táto pozornosť a mal by byť dosiahnutý cieľ, ktorým sú 3 
% HDP investovaných do výskumu. Ale okrem toho iné postupy, ktoré vedú k inovácii 
(vrátane sociálnej inovácie), by mali byť podporované v rámci iných oblastí politiky. 
Politika musí k inovácii zaujať holistický a kompaktný prístup .

Partnerstvá v oblasti inovácií

Komisia navrhuje partnerstvá v oblasti inovácií s cieľom rýchlejšie vyriešiť veľké výzvy, 
pred ktorými spoločnosť stojí. Zámerom je, aby tieto partnerstvá predovšetkým využívali 
vzťahy medzi existujúcim vývojom inovácií a riešili problémy zabraňujúce rýchlejšej 
inovácii. Všetky tieto partnerstvá musia byť v súlade so zásadou SMART, a teda musia 
byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné. realistické a včasné. Musia riešiť tri hlavné 
výzvy, ktorým spoločnosť čelí, aby sa vyhli fragmentácii.


