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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen
(2010/2245(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010
”Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin: Innovationsunionen” (KOM(2010)0546),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om 
europeiska innovationspartnerskap inom ramen för huvudinitiativet 
”Innovationsunionen”1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020: 
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 ”Ett resurseffektivt 
Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin” (KOM(2011)0021),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den … 2011 ”Färdplan för en 
koldioxidsnål ekonomi senast år 2050” (KOM(2011)…),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den … mars 2011 om industripolitik 
för en globaliserad tid2,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 15 juni 2010 om gemenskapens 
innovationspolitik i en värld i förändring3,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2010 om EU 20204,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 11 november 2010 om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för forskning5,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 om 
innovation,

– med beaktande av slutsatserna från det 3 049:e mötet i Europeiska unionens råd 
(konkurrenskraft) den 25–26 november 2010 om Europeiska innovationsunionen,

– med beaktande av slutsatserna från det 3 035:e mötet i Europeiska unionens råd 
(konkurrenskraft) den 12 oktober 2010 om att öka medvetenheten om EU:s program för 
forskning och innovation: svårigheten att förenkla,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2010 ”En integrerad 
                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0398.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)… .
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0209.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0223.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0401.
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industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i 
centrum” (KOM(2010)0614),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 ”Regionalpolitik 
som bidrar till smart tillväxt i Europa 2020” (KOM(2010)0553),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2009 ”Förberedelser 
för framtiden: Att utveckla en gemensam strategi för viktig möjliggörande teknik i EU” 
(KOM(2009)0512),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 mars 2009 ”En strategi för 
europeisk forskning, utveckling och innovation inom området informations- och 
kommunikationsteknik: Höjda insatser” (KOM(2009)0116),

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den …,

– med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den …,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet av utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, utskottet för kultur och 
utbildning samt utskottet för rättsliga frågor (A7-…/2011).

A. Att påskynda innovationen är inte bara viktigt för att uppnå en hållbar ekonomisk modell 
och säkra framtida sysselsättning, utan det kommer också att skapa lösningar för de stora 
gemensamma samhällsutmaningar som det europeiska samhället står inför, nämligen

 de nuvarande demografiska förändringarna: ett åldrande samhälle, urbanisering och 
migration,

 övergången till en hållbar resurshantering: klimatförändringar, förnybar energi, 
vattenbrist, översvämningar och ansträngningar för att säkra och ersätta viktiga 
råvaror,

 en stabil och rättvis ekonomisk grund: ekonomisk återhämtning, utbyggande av ett 
kunskapsbaserat samhälle och stimulans av EU:s konkurrenskraft.

B. Nyckeln till att stimulera innovation ligger i

 att sätta medborgarnas kreativitet, konsumtionsmönster och reaktioner på nya idéer 
främst,

 en långsiktig, stabil, enkel, öppen och stödjande rättslig ram,
 bättre tillgång till pengar (framför allt för små och medelstora företag),
 ett givande samarbete mellan forskningsinstitut, företag, regeringar och medborgare.
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En integrerad och tvärvetenskaplig strategi

1. Europaparlamentet välkomnar flagskeppsinitiativet Innovationsunionen, som är det mest 
betydelsefulla och konkreta försöket hittills att införa en strategisk, integrerad europeisk 
innovationspolitik, vars framgång dock är beroende av ett fullständigt samarbete mellan –
och genomförande av – medlemsstaterna.

2. Europaparlamentet kräver en bred definition av innovation, som går bortom teknisk och 
produktorienterad innovation och sätter medborgarnas förmåga att skapa möjligheter i 
centrum. Parlamentet påminner om att innovation handlar om att med framgång tillämpa 
idéer i praktiken och att den inriktas på produkter, processer, tjänster och rörelser.

3. Europaparlamentet påpekar att de mål som satts upp i Europa 2020-strategin, 
energistrategin för Europa 2011–2020 och färdplanen för en koldioxidsnål ekonomi 
senast 2050 måste prioriteras inom Innovationsunionen.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens fokus på större samhällsproblem och 
betonar att innovation behövs för att öka resursproduktiviteten och en hållbar ersättning 
samtidigt som resursanvändningen och energiförbrukningen minskar.

5. Europaparlamentet betonar vikten av ett flaggskeppsinitiativ för ett resurseffektivt Europa 
och av ansträngningar för att bryta sambandet mellan den ekonomiska tillväxten och 
resursanvändningen genom att stödja övergången till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, öka användningen av förnybara energikällor och utveckla hållbara
transporter.

6. Europaparlamentet betonar att innovationspolitikens framgång är beroende av

 en strategisk inriktning och utformning och ett strategiskt genomförande av all 
politik och alla åtgärder, i syfte att bidra till och främja innovation i Europa (genom 
exempelvis utbildning, arbetsmarknaden, den inre marknaden, infrastruktur, 
beskattningsinstrument, industripolitik och handel),

 ett väl samordnat samarbete och stöd på EU- och medlemsstatsnivå och regional 
nivå,

 ett maximalt involverande av alla relevanta aktörer, t.ex. små och medelstora företag, 
näringslivet, universitet, forskningsinstitut, regeringar och arbetsmarknadsparter,

 samordning av och sammanhållning mellan olika politiska områden, åtgärder och 
instrument, för att förhindra fragmentering och dubbelarbete till följd av 
forskningsarbete och innovation utan samordning.

Parlamentet betonar att det huvudsakliga målet med Innovationsunionens politik bör vara 
att underlätta samordning och sammanhållning genom att anta en verklig helhetsstrategi 
med fokus på de större samhällsproblemen.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till utveckling av en gemensam 
integrerad indikator som möjliggör en bättre övervakning av framstegen inom innovation.
Europaparlamentet uppmanar till en vidare utveckling av ”resultattavlan” genom 
internationellt samarbete.
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Social innovation som inriktas på medborgarna

8. Europaparlamentet betonar att medborgarnas krav i egenskap av konsumenter och genom 
yrkesmässigt engagemang är den viktigaste drivkraften för innovation. Parlamentet 
påpekar att inrättandet av ett innovativt samhälle därför måste baseras på delaktighet för 
medborgarna, genom att de får möjlighet att uttrycka sina behov och sin kreativa 
potential med ett nedifrån och upp-orienterat förhållningssätt och genom att tillhandahålla 
innovativa lösningar som ger enskilda medborgare möjlighet att bidra till 
resurseffektiviteten.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att verkligen anstränga 
sig för att få till stånd en förändring i tänkesättet i riktning mot innovativt och vetgirigt 
tänkande genom att uppmuntra till förändringar i riktning mot hållbara 
konsumentmönster och att aktivt främja medborgares engagemang i innovation.

10. Europaparlamentet betonar vikten av social innovation och behovet av att anta ett 
nedifrån och upp-orienterat förhållningssätt och en öppen miljö för kreativa idéer, för att 
stimulera produktivitetsökning, ge anställda befogenheter och utveckla lösningar för 
sociala behov som inte tillgodosetts (som integration och invandring).

11. Europaparlamentet uppmanar EU och nationella och regionala myndigheter att stimulera 
social innovation och att tillhandahålla offentliga medel till stöd för en sådan. Parlamentet 
betonar att social innovation bör inkluderas i finansierings- och stödprogram som 
Europeiska socialfonden, ramprogrammen och ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation (CIP).

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra (unga) 
européers entreprenörskap och kvantitativa färdigheter genom att införliva företagande 
och innovation på alla utbildningsområden.

Förenkling, defragmentering, finansiering och standardisering

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett enkelt och tillgängligt system 
för att påskynda innovation, att fokusera på de större samhällsproblemen och att aktivt 
förebygga fragmentering och byråkrati.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en enda kontaktpunkt med 
medlemsstaterna, det vill säga en serviceavdelning där alla aktörer (framför allt 
innovativa små företag) – inklusive de lokala och regionala myndigheterna – kan ansöka 
om ekonomiskt stöd eller sammankopplas med potentiella partner.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en bättre metod för finansiering av 
innovation genom att skapa synergier och slå samman stödprogram för forskning, 
utveckling och innovation (FoUI), där så är möjligt, t.ex. ramprogrammen, gemensamma 
teknikinitiativ, CIP, gemensamma program, Europeiska institutet för innovation och 
teknik och den europeiska strategiska planen för energiteknik, och att styra strukturfonder 
och delar av medel för den gemensamma jordbrukspolitiken och auktionsintäkter från 
systemet för handel med utsläppsrätter över till innovation. Parlamentet sluter upp bakom 
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rådet i kravet på en ny balans mellan tillit och kontroll och mellan risktagande och 
undvikande av risker.

16. Europaparlamentet uppmanar till upprätthållande av en stark grund för spetskompetens 
inom grundforskning som bygger vidare på Europeiska forskningsrådets framgångar.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad sammankoppla 
finansieringsinstrument med efterfrågebaserade innovationsredskap som 
pionjärmarknadsinitiativet.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga Europeiska investeringsbankens 
framgångsrika finansieringsfacilitet med riskdelning (RSFF) genom att intensifiera 
tillgängliga garantier, tillhandahålla ytterligare 500 miljoner euro under 2011, öka den 
befintliga finansieringen från 1 miljard till 5 miljarder euro efter 2013 och diversifiera 
riskkomponenten.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överföra en större andel av den 
marknadsnära forskningen till instrument som drivs av lån, som CIP, RSFF och 
Europeiska investeringsfonden (EIF), och att ge små och medelstora företag tillgång till 
detta i hela Europa.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omvärdera hela 
ekosystemet när det gäller innovation i syfte att undanröja onödiga hinder, exempelvis i 
fråga om lån för universitet.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda strukturfonderna på bästa 
möjliga sätt för FoUI under den nuvarande finansieringsperioden, med inriktning på de 
större samhällsproblemen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
undvika dyrt dubbelarbete genom att främja strategier för smart specialisering.

22. Europaparlamentet ansluter sig till rådet i uppmaningen till kommissionen att lägga fram 
förslag om att påskynda, förenkla och modernisera standardiseringsförfarandena och på 
så sätt skapa ett snabbare europeiskt svar på innovativ global marknadsutveckling.

Den inre marknaden och immateriella rättigheter

23. Europaparlamentet betonar att den europeiska inre marknaden omedelbart måste 
färdigställas för alla varor och tjänster, inklusive innovativa hälsoprodukter, och på så sätt 
ge 500 miljoner konsumenter tillgång till den.

24. Europaparlamentet betonar att ett starkt och balanserat system för immateriella rättigheter 
(IPR) är en av de centrala förutsättningarna för innovation. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla en omfattande strategi för immateriella rättigheter som 
balanserar uppfinnares rättigheter med främjande av en bred användning av och tillgång 
till kunskap och uppfinningar.

25. Europaparlamentet kräver införande av ett gemensamt EU-patent. Parlamentet välkomnar 
samtidigt det breda stödet inom rådet för att inleda ett förbättrat samarbetsförfarande i 
fråga om ett gemensamt EU-patent 2011.
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26. Europaparlamentet kräver att det europeiska området för forskning och innovation är 
slutfört senast 2014, vilket är en skyldighet enligt fördraget, så att EU kan behålla och 
locka till sig toppbegåvningarna.

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att utforma en europeisk 
kunskapsmarknad för handel och licens till slutet av 2011, inklusive underlättande av 
tillgång till oanvänd immaterialrätt.

Offentlig upphandling

28. Europaparlamentet påminner om att offentlig upphandling, som utgör 17 procent av EU:s 
årliga BNP, spelar en viktig roll på den europeiska inre marknaden och när det gäller att 
stimulera innovation.

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att rikta in sin offentliga upphandling på 
innovativa produkter, processer och tjänster. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att i sina lagstiftningsförslag underlätta offentlig upphandling som möjliggör innovation, 
inklusive en översyn av förkommersiella upphandlingsmöjligheter, och uppmanar 
medlemsstaterna att öka sin miljövänliga offentliga upphandling.

30. Europaparlamentet betonar att det krävs internationell ömsesidighet i fråga om tillgång 
till marknader för offentlig upphandling, så att företag inom EU får möjlighet att 
konkurrera på rättvisa villkor internationellt.

Europeiska innovationspartnerskap

31. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 11 november 2010 om europeiska 
innovationspartnerskap och

 framhåller den övergripande principen om intelligent resursförvaltning i alla 
europeiska innovationspartnerskap, varigenom resurseffektivitet, smart 
konsumtion och effektiv produktion och förvaltning i hela leverantörskedjan 
främjas,

 välkomnar pilotprojektet för aktivt och hälsosamt åldrande.

32. Europaparlamentet betonar att de europeiska innovationspartnerskapen måste

 anpassas till de större samhällsproblemen,
 ge inspiration genom ambitiösa men uppnåbara mål,
 skapa synergier och följa Smart-principerna (specifikt, mätbart, möjligt att 

förverkliga, relevant, daterat),
 fördelas över mer än två politiska områden (generaldirektorat) inom 

kommissionen, och
 omfatta alla innovationsprogram, inklusive kunskaps- och innovationsgrupperna 

inom Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet om 
alla europeiska innovationspartnerskap, och två gånger årligen om det första 
pilotprojektet.
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Regionen som en betydelsefull partner

34. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt åtagande på regional och lokal nivå är av 
avgörande betydelse för att uppnå Innovationsunionens mål, eftersom dessa nivåer har 
den närhet till en stor mängd aktörer inom innovation som krävs och tjänar som 
mellanhand mellan dessa olika aktörer, medlemsstaterna och EU.

o

o o

35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Större samhällsproblem

Tillsammans blir man starkare. Att samarbeta på ett innovativt sätt för att finna lösningar på 
gemensamma problem i Europa innebär mer fokus, snabbare utveckling, 
(kostnads)effektivitet och mer kreativ kraft. Innovationsunionen ska inte bara finna svar på 
gemensamma samhällsproblem utan också stärka Europas konkurrenskraft och visa på en väg 
ut ur den ekonomiska krisen. Tillsammans känner medlemsstaterna i det importberoende 
Europa behovet av att på ett intelligent och hållbart sätt hantera resurser och råvaror som 
krävs för alstrande av energi, för industrin och för livsmedelsproduktion. Den åldrande 
befolkningen är också en utmaning för nästan alla länder inom EU. Gemensamma åtgärder 
skulle kunna ge snabbare resultat i fråga om friskare levnadsår, bättre vård och läkemedel, 
samtidigt som kostnaderna skulle kunna kontrolleras. Ekonomierna i Europa har nu flätats 
samman på ett sätt som gör att inte bara eurons stabilitet kräver en gemensam strategi, utan 
också förstärkningen av medlemsstaternas konkurrenskraft. Det handlar om en gemensam väg 
till en rättvis och stabil ekonomi.

Människors kreativitet: innovationsfrihet

Människor är kreativa och måste få utrymme att själva medverka till att förbättra sin 
omgivning och samhället. Det framgick av en undersökning nyligen att denna sociala 
innovation bidrar med 75 procent av de tekniska innovationerna. Ett utrymme för arbetstagare 
att komma med idéer om förbättringar av arbetsprocessen är därför av ovärderlig betydelse. 
Medborgarna är själva innovatörer, exempelvis utformare av applikationer för iPhone för 
tredjeländer, men deras beteende och konsumtion styr också innovationen. Därför är det 
viktigt att människor får och tar möjligheten att själva utöva inflytande och vara delaktiga i 
övergången till ett hållbart samhälle, exempelvis genom att förbättra användningen av 
förnybara energitillämpningar i mycket liten skala. Beteendeförändringar, inbegripet 
konsumtionsförändringar, kan i hög grad stimulera innovation.

Vad har medborgarna att vinna på innovation?

Syftet med fokus på innovation är att upprätthålla en hög välfärdsnivå i Europa genom att 
finna hållbara alternativ för produkter, processer och tjänster som har används tidigare.
Snabbare lösningar för bättre vård av geriatriska sjukdomar, välfärdsrelaterade sjukdomar och 
rörlighet vid hög ålder är några exempel på de fördelar som ett europeiskt samarbete skulle ge 
medborgaren. Målet för innovationspartnerskapets pilotprojekt om aktivt och hälsosamt 
åldrande är två friska levnadsår extra för varje europeisk medborgare senast 2020.

Fokus

Smarta val och utmanande mål är av avgörande betydelse för att stimulera innovation. Detta 
ska ske genom fokus och sammanhang i politiken. Eftersom innovation måste ge lösningar på 
så många problem måste det utformas en effektiv politik för stimulans av kreativitet som på 
kort tid kan omvandlas till produkter, tjänster, processer och rörelser.
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Vad är innovation och vad kan förbättras?

Fram till nyligen nämndes innovation i samma andetag som forskning, och enbart 
högteknologiska produkter betraktades som innovation. Innovation är dock någonting mycket 
bredare och yttrar sig i en framgångsrik omvandling av en idé till en produkt, process, tjänst 
eller rörelse. Forskningen är en mycket viktig källa till innovation, men innovation har fler 
källor än forskning. Det kan till exempel handla om en briljant idé som kommer plötsligt och 
som omedelbart kan omvandlas till en produkt, process, tjänst eller rörelse (ett exempel är 
Facebook).
För att idéerna lätt ska kunna omsättas på marknaden eller i praktiken krävs

1. bättre tillgång till anslag och ekonomiskt stöd,
2. fler investeringar i FoUI på EU-nivå och nationell nivå av offentliga och privata 

partner,
3. tydliga regler med ett långsiktigt perspektiv,
4. enkla godkännandeförfaranden för europeiska eller nationella stimuleringsprogram, 

minskad byråkrati,

o en enda kontaktpunkt: en enda reception för de europeiska 
stimuleringsprogrammen som undanröjer den invecklade karaktär som 
kännetecknar ansökan för företagen (framför allt små och medelstora företag), 
forskningsinstitut, universitet och till och med regionala och lokala 
myndigheter; vid denna reception tittar man inte enbart på finansieringsfrågan 
utan också på passande partner eller nätverk för samarbete,

o sammanslagning av stimuleringsprogram där så är möjligt; många program 
överlappar varandra; splittring av fonder innebär vanligtvis också splittring av 
fokus,

o mindre kontrollbegär vid ansökan om finansiering, mer expertkunskaper vid 
finansieringsfördelningen och större förtroende efteråt,

5. ett bra samarbete mellan EU, nationella, regionala och lokala myndigheter, 
forskningsinstitut, universitet, företag och, sist men inte minst, medborgare,

6. stimulering av kvantitativa färdigheter inom undervisning (matematik och 
naturvetenskap), större betoning på företagande i studier och ökat utbyte mellan 
ämnesområden samt bättre samverkan mellan undervisning, forskning och näringsliv,

7. ett billigt och enkelt gemensamt patent, genomförbara regler till skydd för 
immaterialrätt och ett europeiskt system för utbyte av icke använda patent,

8. en verklig europeisk inre marknad, med bättre resultat för innovationer genom tillträde 
till en marknad som omfattar 500 miljoner medborgare; i nuläget når vissa 
innovationer inte bortanför den nationella gränsen på grund av invecklade förfaranden 
för godkännande och skillnader i lagstiftningen mellan olika medlemsstater; till den 
inre marknaden hör också marknader som fram till nyligen snarare skötts nationellt, 
t.ex. för innovativa hälsoprodukter, som kan bidra till ett aktivt och hälsosamt 
åldrande,

9. en flexibel offentlig upphandling av (hållbar) innovation; problemen i fråga om unika 
leverantörer och offentliggörande av immateriella rättigheter måste lösas, också i det 
förkommersiella ledet.
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EU-politik

EU:s politik måste inriktas mer på ett konkret uppsättande och uppfyllande av mål på 
området för större samhällsproblem. I nuläget är politiken för ökad innovation fortfarande 
för fragmenterad, och huvudsakligen inriktad på forskning. Denna uppmärksamhet på 
forskning måste upprätthållas, och målet på 3 procent av BNP till forskning måste 
uppfyllas. Därutöver måste dock andra processer som leder till (social) innovation stödjas 
på andra politiska områden. Ett holistiskt och kompakt tillvägagångssätt i fråga om 
innovation är nödvändigt inom politiken.

Europeiska innovationspartnerskap

Europeiska kommissionen föreslår innovationspartnerskap för att snabbare finna lösningar 
på de större samhällsproblemen. Syftet är att man genom dessa partnerskap framför allt 
ska söka efter synergier mellan redan befintlig innovationsutveckling och lösa problem 
som hindrar snabbare innovation. Dessa partnerskap måste uppfylla Smart-principerna 
(specifikt, mätbart, möjligt att förverkliga, relevant, daterat). Vart och ett av dessa 
partnerskap måste gå i linje med de tre större samhällsproblemen för att fragmentering ska 
undvikas.


