
PR\853410SL.doc PE456.700v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2010/2245(INI)

9.2.2011

OSNUTEK POROČILA
o Uniji inovacij: preoblikovanje Evrope za obdobje po krizi
(2010/2245(INI))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Judith A. Merkies



PE456.700v01-00 2/11 PR\853410SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................9



PR\853410SL.doc 3/11 PE456.700v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Uniji inovacij: preoblikovanje Evrope za obdobje po krizi
(2010/2245(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Vodilna pobuda iz 
strategije Evropa 2020: Unija inovacij“ (KOM(2010)0546),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2010 o evropskih partnerstvih za
inovacije v okviru vodilne pobude Unija inovacij1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. januarja 2011 z naslovom „Evropa, 
gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020“ (KOM(2011)0021),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne xxx 2011 z naslovom „Časovni načrt za 
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050“ (KOM(2011)xxx),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne xx. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 
globalizacije2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o pregledu inovacijske politike 
Skupnosti v spreminjajočem se svetu3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. junija 2010 o EU 20204,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja 
raziskovalnih okvirnih programov5,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 4. februarja 2011 o inovacijah,

– ob upoštevanju sklepov 3049. zasedanja Sveta za konkurenčnost z dne 25. in 26. 
novembra 2010 o Uniji inovacij za Evropo,

– ob upoštevanju sklepov 3035. zasedanja Sveta za konkurenčnost z dne 12. oktobra 2010 o 
„povečanju privlačnosti raziskovalnih in inovacijskih programov EU: izziv 
poenostavitve“,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2010 z naslovom „Celostna 
industrijska politika za dobo globalizacije: konkurenčnost in trajnost v središču 
pozornosti“ (KOM(2010)0614),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0398.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011).....
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0209.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0223.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0401.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Prispevek 
regionalne politike k pametni rasti v okviru strategije Evropa 2020“ (KOM(2010)0553),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. septembra 2009 z naslovom „Priprave na 
prihodnost: razvoj skupne strategije za ključne spodbujevalne tehnologije v EU“ 
(KOM(2009)0512),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. marca 2009 z naslovom „Strategija za 
raziskave, razvoj in inovacije na področju IKT v Evropi: kako do izboljšav?“ 
(KOM(2009)0116),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne xxx,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne xxx,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za 
regionalni razvoj, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za pravne zadeve (A7-
0000/2011),

A. ker spodbujanje inovacij ni nujno le zaradi doseganja vzdržnega gospodarskega modela 
in zagotavljanja delovnih mest v prihodnosti, temveč bo prispevalo tudi k soočanju z 
velikimi skupnimi družbenimi izzivi, s katerimi se sooča evropska družba, kot so:

 sedanje demografske spremembe: staranje prebivalstva, urbanizacija in migracije;
 prehod k trajnostnemu upravljanju virov: podnebne spremembe, obnovljivi viri 

energije, pomanjkanje vode, poplave, prizadevanja za zagotavljanje in nadomeščanje 
ključnih surovin;

 stabilni in pravični gospodarski temelji: oživitev gospodarstva, izkoriščanje prednosti 
na znanju temelječe družbe in krepitev konkurenčnosti EU,

B. ker je za krepitev inovacij nujno naslednje:

 nameniti posebno pozornost ustvarjalnosti državljanov, vzorcem potrošnje in
odzivom na nove ideje,

 dolgoročen, stabilen, preprost, pregleden in podpirajoč regulativni okvir, 
 boljši dostop do financiranja (zlasti za mala in srednja podjetja),
 plodno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji, vladami in državljani,

Celovit in interdisciplinaren pristop 

1. pozdravlja vodilno pobudo Unija inovacij, ki je doslej najpomembnejši in najkonkretnejši 
poskus oblikovanja strateške in celovite evropske inovacijske politike, katere uspešnost 
pa je odvisna od polnega sodelovanja držav članic in njihovega izvajanja te politike;
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2. poziva k širokemu pojmovanju inovacij, ki presega tehnološke in v izdelek usmerjene 
inovacije ter v ospredje postavlja vlogo državljanov kot nosilcev; opozarja, da pomenijo 
inovacije uspešno prenašanje zamisli v prakso ter zadevajo izdelke, procese, storitve ali 
gibanja;

3. poudarja, da je treba v okviru Unije inovacij dati prednost ciljem, ki jih opredeljujejo 
strategija Evropa 2020, energetska strategija za Evropo 20112020 in načrt za 
nizkoogljično gospodarstvo do 2050;

4. podpira osredotočenost Komisije na velike družbene izzive in poudarja, da so inovacije 
potrebne za povečanje učinkovitosti rabe virov in trajnostno nadomeščanje virov ob 
hkratnem zmanjšanju rabe virov in porabe energije;

5. poudarja pomembnost vodilne pobude Evropa, gospodarna z viri, in prizadevanj za 
ločitev gospodarske rasti od rabe virov s spodbujanjem prehoda v nizkoogljično 
gospodarstvo, povečanjem uporabe obnovljivih virov energije in z razvojem trajnostnega 
prevoza;

6. poudarja, da je uspešnost inovacijske politike odvisna od:

 strateške usmeritve, zasnove in izvajanja vseh politik in ukrepov s ciljem prispevati 
in krepiti inovacije v Evropi (npr. z izobraževanjem, trgom dela, enotnim trgom, 
infrastrukturo, davčnimi instrumenti, industrijsko politiko in trgovino);

 dobro usklajenega sodelovanja in podpore na ravni EU, držav članic in na regionalni 
ravni;

 čim večje vključenosti vseh zadevnih akterjev, npr. malih in srednjih podjetij, 
industrije, univerz, raziskovalnih inštitutov, vlad in socialnih partnerjev;

 usklajevanja in skladnosti med različnimi področji politik, ukrepi in instrumenti, da 
se preprečita razdrobljenost in podvajanje, ki sta posledica neusklajenih prizadevanj 
na področju raziskav in inovacij;

poudarja, da bi moral biti glavni cilj inovacijske politike Unije poenostaviti usklajevanje 
in skladnost s sprejetjem resnično celovitega pristopa, osredotočenega na velike družbene 
izzive;

7. pozdravlja predlog Komisije za razvoj enotnega celovitega kazalnika, ki bi omogočil 
boljše spremljanje napredka pri inovacijah; poziva k nadaljnjemu razvoju „sistema 
kazalnikov uspešnosti“ v okviru mednarodnega sodelovanja;

Na državljane osredotočene in socialne inovacije

8. poudarja, da so zahteve državljanov – potrošnikov in vključenost državljanov –
strokovnjakov glavna gonilna sila inovacij; poudarja, da mora oblikovanje inovativne 
družbe zato temeljiti na sodelovanju državljanov, tako da se jim omogoči, da izrazijo 
svoje potrebe in svoj ustvarjalni potencial na podlagi pristopa od spodaj navzgor, ter z 
inovativnimi rešitvami, ki vsakemu posameznemu državljanu omogočajo, da prispeva k 
učinkoviti rabi virov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj si resno prizadevajo za premik k drugačni 
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miselnosti, ki se osredotoča na inovacije in jo žene radovednost, s spodbujanjem 
sprememb v smeri trajnostnih vzorcev potrošnje in z aktivnim spodbujanjem 
vključevanja državljanov v inoviranje;

10. poudarja pomembnost socialnih inovacij ter potrebo po pristopu od spodaj navzgor in 
vzpostavitvi odprtega okolja za ustvarjalne zamisli, da bi spodbujali rast produktivnosti, 
krepili položaj zaposlenih in razvijali rešitve za neizpolnjene družbene potrebe (kot so 
vključevanje in priseljevanje);

11. poziva EU ter nacionalne in regionalne oblasti, naj spodbujajo socialne inovacije in 
zagotovijo javno financiranje v njihovo podporo; poudarja, da bi bilo treba socialne 
inovacije vključiti v programe financiranja in podpore, kot so Evropski socialni sklad, 
okvirni programi ter Okvirni program za konkurenčnost in inovacije (CIP);

12. poziva države članice, naj z ukrepi za vključevanje podjetništva in inovacij v vsa 
področja izobraževanja izboljšajo podjetniška in kvantitativna znanja (mladih) 
Evropejcev;

Poenostavitev, združevanje, financiranje in standardizacija

13. poziva Komisijo, naj vzpostavi preprost in dostopen sistem za pospeševanje inovacij, se 
osredotoči na velike družbene izzive ter aktivno preprečuje razdrobljenost in birokracijo;

14. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami vzpostavi točko „vse na enem 
mestu“, kjer bodo lahko vse zainteresirane strani (zlasti inovativna mala podjetja) –
vključno z lokalnimi in regionalnimi oblastmi –  zaprosile za finančno podporo ali se 
povezovale z morebitnimi partnerji;

15. poziva Komisijo, naj uvede boljšo metodo financiranja inovacij z ustvarjanjem sinergij
ter združevanjem programov za podporo raziskavam, razvoju in inovacijam, kadar je to 
mogoče, npr. v primeru okvirnih programov, skupnih tehnoloških pobud, Okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovacije, skupnih programov, Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo ter evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo, ter 
naj nameni sredstva iz strukturnih skladov in del sredstev za skupno kmetijsko politiko in 
prihodkov iz licitiranja v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami za financiranje 
inovacij; skupaj s Svetom poziva k vzpostavitvi novega ravnotežja med zaupanjem in 
nadzorom ter med tveganjem in izogibanjem tveganju;

16. odločno poziva k ohranjanju močnih temeljev odličnosti na področju temeljnih raziskav, 
pri čemer je treba graditi na uspehih Evropskega raziskovalnega sveta;

17. poziva Komisijo, naj instrumente financiranja tesneje poveže z inovacijskimi orodji na 
strani povpraševanja, kot je pobuda za vodilni trg;

18. odločno poziva Komisijo, naj razširi uspešni ukrep EIB – Sklad za financiranje na osnovi 
delitve tveganja – in v ta namen okrepi razpoložljiva jamstva z zagotavljanjem dodatnih 
500 milijonov evrov v letu 2011, poveča obstoječa finančna sredstva z 1 milijarde evrov 
na 5 milijard evrov po letu 2013 in diverzificira tveganja;
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19. poziva Komisijo, naj večji del raziskav v zvezi s produkti, ki so blizu uvedbe na trg, opre 
na instrumente na podlagi posojil, kot so Okvirni program za konkurenčnost in inovacije, 
Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja in Evropski investicijski sklad, ter malim 
in srednjim podjetjem po vsej Evropi omogoči dostop do njih;

20. poziva Komisijo in države članice, naj ponovno ocenijo celotni ekosistem inovacij, da bi 
odstranile nepotrebne ovire, npr. dostop do posojil za univerze;

21. poziva države članice, naj čim bolje uporabijo sredstva iz strukturnih skladov za 
raziskave, razvoj in inovacije v sedanjem obdobju financiranja, pri čemer naj se 
osredotočajo na velike družbene izzive; poziva Komisijo in države članice, naj se 
izognejo dragemu podvajanju s spodbujanjem strategij pametne specializacije;

22. skupaj s Svetom poziva Komisijo, naj oblikuje predloge za pospešitev, poenostavitev in 
posodobitev postopkov standardizacije, s čimer bi oblikovali hitrejši odziv Evrope na 
dogajanje na inovativna dogajanja na svetovnem trgu;

Enotni trg in intelektualna lastnina

23. poudarja, da je treba nujno vzpostaviti enotni evropski trg za vse vrste blaga in storitev, 
vključno z inovativnimi zdravstvenimi produkti, s čimer bi omogočili dostop do 500 
milijonov potrošnikov;

24. poudarja, da je močan in uravnotežen sistem pravic intelektualne lastnine (IPR) eden od 
glavnih okvirnih pogojev za inovativnost; poziva Komisijo, naj razvije celovito strategijo 
na področju intelektualne lastnine, ki bo vzpostavila ravnovesje med pravicami 
inovatorjev ter spodbujanjem splošne uporabe in dostopa do znanja in izumov;

25. poziva k uvedbi enotnega patenta Skupnosti; medtem pozdravlja splošno naklonjenost 
Sveta začetku procesa okrepljenega sodelovanja v zvezi s patentom EU v letu 2011;

26. poziva k dokončanju Evropskega raziskovalnega prostora – k čemur EU zavezuje 
Pogodba - do leta 2014, da bo lahko EU zadržala in pritegnila najbolj nadarjene 
posameznike;

27. pozdravlja predlog Komisije o razvoju evropskega trga znanja za trgovanje in 
podeljevanje licenc do konca leta 2011, vključno z olajševanjem dostopa do 
neizkoriščene intelektualne lastnine;

Javna naročila

28. opozarja, da imajo javna naročila, ki predstavljajo 17 % letnega BDP Evropske unije, 
pomembno vlogo na enotnem evropskem trgu in pri spodbujanju inovacij;

29. poziva države članice, naj svoja javna naročila usmerijo k inovativnim izdelkom, 
procesom in storitvam; zato poziva Komisijo, naj v svojih zakonodajnih predlogih 
omogoči javna naročila, ki spodbujajo inovacije, tudi s pregledom priložnosti za 
predkomercialnih naročila, in poziva države članice k povečanju zelenih javnih naročil;

30. poudarja, da je treba na mednarodni ravni zagotoviti vzajemnost v zvezi z dostopom do 
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trgov javnih naročil, da bodo lahko podjetja iz EU pod poštenimi pogoji konkurirala na 
mednarodni ravni;

Evropska partnerstva za inovacije (EIP)

31. opozarja na svojo resolucijo o evropskih partnerstvih za inovacije z dne 11. novembra 
2010, ki:

 navaja krovno načelo pametnega upravljanja z viri v vseh evropskih partnerstvih 
za inovacije, s čimer spodbuja učinkovito rabo virov, pametno potrošnjo ter 
učinkovito proizvodnjo in upravljanje po vsej dobavni verigi,

 pozdravlja pilotni projekt za dejavno in zdravo staranje;

32. poudarja, da morajo evropska partnerstva za inovacije:

 biti usklajena z velikimi družbenimi izzivi,
 navdihovati z zastavljanjem ambicioznih in visokoletečih, a dosegljivih ciljev,
 ustvarjati sinergije in biti v skladu z načeli SMART,
 biti skupna več kot dvema področjema politik (generalnima direktoratoma) v 

Komisiji in
 vključevati vse programe na področju inovacij, vključno s Skupnostmi znanja in 

inovacij v okviru Evropskega inštituta za tehnologijo;

33. poziva Komisijo, naj Parlamentu letno poroča o vseh evropskih partnerstvih za inovacije 
in dvakrat letno o prvem pilotnem projektu;

Regija kot pomemben partner

34. poudarja, da je polna vključenost regionalnih in lokalnih ravni ključna za doseganje ciljev 
Unije inovacij, saj so regionalne in lokalne ravni ustrezno blizu velikemu številu akterjev 
na področju inovacij in so posrednik med temi različnimi akterji, državami članicami in 
EU;

o

o o

35. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Glavni izzivi, s katerimi se sooča družba

V slogi je moč – s sodelovanjem pri doseganju skupnega cilja lahko vsi udeleženi okrepijo 
svoj položaj. Skupna prizadevanja za inovacije, ki prinašajo rešitve za skupne probleme 
Evrope, pomenijo večjo osredotočenost, hitrejši razvoj, učinkovitost, vključno s stroškovno 
učinkovitostjo, in več ustvarjalnosti.  Namen Unije inovacij ni le najti rešitve za skupne 
težave, s katerimi se soočajo naše družbe, temveč hkrati tudi povečati konkurenčnost Evrope 
in najti izhod iz gospodarske krize. Na od uvoza odvisni celini čutijo vse države članice 
potrebo po pametni in trajnostni rabi surovin in dobrin, ki so potrebne za pridobivanje 
energije, v industrijski proizvodnji in za proizvodnjo hrane. Staranje prebivalstva je še en 
izziv, s katerim se sooča skoraj vsaka država članica v EU. S skupnim pristopom bi morda 
hitreje dosegli, da bi ljudje živeli dlje in bolj zdravo ter bili deležni boljše nege in zdravil ob 
hkratnem nadzorovanju stroškov. Evropska gospodarstva so postala tako medsebojno 
povezana, da skupni pristop ni potreben le za zagotavljanje stabilnosti evra: države članice 
morajo združiti tudi prizadevanja za povečanje konkurenčnosti. Potrebujemo skupno pot proti 
pravičnemu in stabilnemu gospodarstvu.

Ustvarjalnost ljudi: svoboda inoviranja

Ljudje so ustvarjalni in morajo imeti priložnost, da prispevajo k izboljšanju svojega okolja in 
družbe. Nedavne raziskave kažejo, da te socialne inovacije prispevajo 75 % k uspešnosti 
tehnoloških inovacij. Zato je neprecenljivega pomena, da zaposleni dobijo priložnost, da s 
svojimi predlogi prispevajo k izboljšanju delovnih procesov. Pripadniki družbe so sami 
inovatorji, npr. kot ljudje, ki razvijajo aplikacije za neevropski mobilni telefon iPhone, pa tudi 
njihovo vedenje in potrošnja spodbujata inovacije. Zato je pomembno, da ljudje dobijo – in 
izkoristijo – priložnosti za vplivanje na in se vključijo v prehod v trajnostno družbo, npr. z 
izboljševanjem načinov uporabe obnovljivih virov energije na mikroravni. Spremembe 
vedenjskih vzorcev, vključno s spremembami na področju potrošnje, lahko močno spodbujajo 
inovacije.

Kaj lahko družba pridobi od inovacij?

Cilj osredotočanja na inovacije je ohraniti visoko raven blaginje v Evropi z iskanjem 
trajnostnih alternativ prej uporabljenim izdelkom, procesom in storitvam.
Hitrejše rešitve za boljšo oskrbo bolnikov z obolenji, povezanimi s starostjo in obiljem, in za 
spodbujanje mobilnosti med starostniki so le nekateri primeri koristi, ki naj bi jih za 
pripadnike družbe prineslo sodelovanje v Evropi. Cilj poskusnega partnerstva za inovacije –
„Dejavno in zdravo staranje“ – je do leta 2020 vsakemu posamezniku v Evropi zagotoviti dve 
dodatni leti zdravega življenja.

Osredotočenost

Konkretne izbire in ambiciozni cilji so ključni za spodbujanje inovacij. To je mogoče doseči z 
oblikovanjem osredotočenih in skladnih politik. Inovacije lahko prinesejo rešitve za številne 
probleme le, če bo oblikovana odločna politika za spodbujanje ustvarjalnosti, ki jo je mogoče 
v kratkem času preoblikovati v izdelke, storitve, procese ali gibanja.
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Kaj so inovacije in kaj je mogoče izboljšati?

Do nedavnega so se inovacije omenjale hkrati z raziskavami in prevladovalo je mnenje, da 
ino0vacie vključujejo le tehnološko napredni produkti. Inovacije so veliko več kot to in se 
izražajo kot uspešen prenos zamisli v izdelek, proces, storitev ali gibanje. Raziskave so res 
zelo pomemben vir inovacij, vendar inovacije izvirajo tudi od drugod. Tudi nenadno zamisel 
je na primer mogoče neposredno pretvoriti v izdelek, proces, storitev ali gibanje (primer je 
družabno omrežje Facebook).

Za lažji prodor zamisli na trg ali prenos zamisli v prakso je potrebno naslednje:

1. boljši dostop do posojil in finančne podpore, 
2. več naložb javnih in zasebnih partnerjev v raziskave, razvoj in inovacije na ravni EU 

in držav članic,
3. jasna pravila za uresničevanje dolgoročnih obetov,
4. preprosti postopki za dostop do evropskih ali nacionalnih programov podpore za 

zmanjšanje birokracije:

o točka „vse na enem mestu“ za evropske programe podpore, ki odpravlja 
zapletenost postopkov prijave za podjetja (zlasti mala in srednja podjetja), 
raziskovalne inštitute, univerze ter celo regionalne in lokalne oblasti. Na točki 
„vse na enem mestu“ ne bi le pregledovali prijav za finančna sredstva, temveč 
bi tudi iskali primerne partnerje ali mreže za sodelovanje,

o kombiniranje programov podpore, kadar je to mogoče. Mnogi programi se 
prekrivajo. Razdrobljenost finančnih sredstev v splošnem pomeni tudi manjšo 
osredotočenost,

o manj vztrajanja pri spremljanju v zvezi s prijavami za financiranje; več 
strokovnosti pri dodeljevanju finančnih sredstev in več zaupanja po dodelitvi,

5. učinkovito sodelovanje med EU, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, 
raziskovalnimi inštituti, univerzami, podjetji in – nenazadnje – javnostjo,

6. spodbujanje kvantitativnih znanj v izobraževanju (naravoslovni predmeti), večji 
poudarek podjetništvu v okviru študija, več izmenjav med akademskimi področji in 
boljše sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter 
gospodarstvom,

7. poceni in preprost evropski patent, izvedljiva pravila za zaščito intelektualne lastnine 
in evropski sistem za izmenjavo neizkoriščenih patentov,

8. resnično evropski notranji trg, ki inovacijam omogoča doseganje večje uspešnosti 
zahvaljujoč dostopu do trga, ki ga sestavlja 500 milijonov ljudi. Danes nekatere 
inovacije ne uspejo preseči meja zaradi zapletenih postopkov za odobritev in 
drugačnih predpisov v drugi državi članici. „Notranji trg“ je treba razumeti tudi kot 
trge, ki so bili do nedavnega v glavnem oskrbovani na nacionalni ravni, na primer trg 
inovativnih zdravstvenih produktov, ki so idealno orodje za zdravo in dejavno 
staranje,

9. prožna politika javnega naročanja za (trajnostne) inovacije. Rešiti je treba težave v 
zvezi z edinimi ponudniki in zakonodajo glede objavljanja intelektualne lastnine, tudi 
na predkomercialni stopnji.
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Evropska politika

Evropska politika bi se morala bolj osredotočati na natančno oblikovanje in doseganje 
ciljev, povezanih z glavnimi izzivi, s katerimi se sooča družba. Obstoječa politika za 
spodbujanje inovacij je še vedno preveč razdrobljena in osredotočena predvsem na 
raziskave. Raziskavam je treba še naprej namenjati pozornost in cilj, da se za raziskave 
nameni 3 % BNP, je treba doseči. Toda na drugih področjih politik je treba podpreti tudi 
druge procese, ki vodijo v inovacije (vključno s socialnimi inovacijami). Sprejeti je treba 
politiko, ki opredeljuje celovit in odločen pristop k inovacijam.

Evropska partnerstva za inovacije

Komisija predlaga oblikovanje partnerstev za inovacije, da bi hitreje našli rešitve za 
glavne izzive, s katerimi se sooča družba. Cilj teh partnerstev je predvsem izkoristiti 
sinergije med obstoječimi dogajanji na področju inovacij in odpraviti težave, ki ovirajo 
hitrejše inoviranje. Ta partnerstva morajo biti v skladu z načelom SMART, kar pomeni 
specifično, merljivo, ustrezno, stvarno in časovno opredeljeno (v angl. Specific, 
Measurable, Attainable, Realistic, Timely). Ponujati morajo rešitve za vse tri glavne 
izzive, s katerimi se sooča družba, da se prepreči razdrobljenost.


