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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o možnostiach ekologického rastu pre MSP
(2014/2209(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2013 o zlepšení prístupu MSP 
k financiám1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o reindustrializácii Európy s cieľom
podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Najskôr myslieť v malom“ Iniciatíva 
„Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Preskúmanie iniciatívy „Small Business 
Act“ pre Európu (KOM(2011)0078),

– so zreteľom na prieskum Eurobarometra o MSP, efektívnom využívaní zdrojov 
a zelených trhoch (Flash Eurobarometer 342) a prieskum Eurobarometra o úlohe 
verejnej podpory pri uvádzaní inovácií na trh (Flash Eurobarometer 394),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (prijaté počas 109. plenárneho zasadnutia 
3. – 4. decembra 2014) k balíku opatrení priemyselnej politiky,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0000/2015),

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % európskych podnikov a poskytujú viac než 67 % 
pracovných miest v Únii; keďže predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva Európskej
únie a sú dôležitou hnacou silou európskeho dlhodobého hospodárskeho rastu 
a príležitostí na udržateľné vytváranie pracovných miest v 28 členských štátoch; keďže 
tak zohrávajú významnú úlohu v priemyselnom ekosystéme spolu so spoločnosťami so 
strednou trhovou kapitalizáciou a s nadnárodnými spoločnosťami;

B. keďže v súčasnosti sa globálny trh pre environmentálne odvetvie odhaduje 
na 1 000 miliárd ročne a predpokladá sa, že táto suma sa zdvojnásobí, ba dokonca 
strojnásobí do roku 2020, vďaka čomu sa vytvoria obrovské príležitosti pre európske 
MSP a hospodársky rast vo všeobecnosti v EÚ;

C. keďže Európska únia sa zaviazala, že bude reindustrializovať Európu prostredníctvom 
investovania a podpory zásad udržateľnosti, konkurencieschopnosti a inovácií;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0036.
2 Prijaté texty, P7_TA(2014)0032.
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D. keďže umožnenie MSP transformovať environmentálne výzvy na hospodárske 
príležitosti pri dodržiavaní udržateľnosti je jednou zo zásad iniciatívy „Small Business 
Act“, keďže sa však nedosiahol výrazný politický pokrok a MSP často čelia 
nejednotným politikám pri začínaní podnikania a vykonávaní noriem v oblasti 
životného prostredia;

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali súlad s normami v oblasti životného prostredia, 
sa bude stupňovať zo strany trhu aj právnych predpisov;

F. keďže napriek nedávnemu úsiliu majú MSP naďalej ťažkosti pri prístupe k financovaniu 
a keďže programy EÚ stále nedosahujú cieľ podstatne prispievať k inovácii;

G. keďže malé podniky dosahujú pomerne väčší osoh z opatrení na zlepšenie efektívneho 
využívania zdrojov než veľké subjekty a mala by sa im venovať väčšia politická 
pozornosť; keďže potenciálny hrubý prínos zlepšenia efektívneho využívania zdrojov je 
10 – 17 % obratu, v závislosti od odvetvia činnosti;

H. keďže pozornosť sa sústreďuje v prvom rade na technologicky špičkové MSP, 
ktoré priamo dodávajú ekologické inovácie, no je potrebné podporovať ďalšie podniky, 
ktoré si želajú dodržiavať súlad s predpismi v oblasti životného prostredia; keďže 
ekologické inovácie môžu byť nápadom pre nový podnik, ale aj opatrením na zlepšenie 
existujúcich podnikov v rámci ekologického hospodárstva;

I. keďže napriek tomu, že neexistuje medzinárodne schválené vymedzenie ekologického 
rastu, prevláda konsenzus, že ide o kombináciu hospodárskeho rastu a environmentálnej 
udržateľnosti;

Všeobecné otázky

1. poznamenáva, že koncepcia ekologického rastu a príležitostí, ktoré z neho vyplývajú, 
sa týkajú rôznych odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, energetická účinnosť, 
efektívne využívanie zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, nakladanie s odpadom, 
koncepcia „od kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný hospodársky potenciál týchto 
odvetví;

2. zdôrazňuje, že na ekologický rast by sa malo hľadieť zo širokej perspektívy a mal by 
zahŕňať úsilie vynakladané prostredníctvom celého hodnotového reťazca a naprieč 
podnikateľským ekosystémom vrátane úsilia subjektov spracovateľského priemyslu 
o zníženie ekologickej stopy ich výrobkov, výrobných procesov, obchodných postupov 
a služieb;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše hospodárstvo sa bude musieť postarať o neprestajne 
rastúcu populáciu – 9 miliárd ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné zdroje sú 
obmedzené, a preto by sa mali využívať veľmi účinným spôsobom; poukazuje na nové 
inovačné riešenia týchto výziev, ako sú nové výrobky, výrobné procesy, obchodné 
postupy a služby, a na nový právny rámec podpory;

4. pripomína Komisii a členským štátom, že MSP v Európe sú veľmi rôznorodé, od veľmi 
tradičných, rodinných podnikov až po rýchlo rastúce podniky, technologicky špičkové 
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firmy, mikropodniky, sociálne podniky a začínajúce podniky, a že prístupy k pomoci 
týmto subjektom musia byť rovnako rôznorodé;

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne zmeniť svoju podnikateľskú kultúru s cieľom 
prispieť k hospodárskemu rastu prostredníctvom väčšieho množstva ľudí začínajúcich 
vlastnú podnikateľskú činnosť a vyhľadávajúcich viac podnikateľských príležitostí, a to 
aj v oblasti ekologického rastu, a prijímania zlyhania a rizika; zdôrazňuje význam 
prenesenia tejto otázky do stredobodu tvorby politík; vyzýva členské štáty, aby sa starali 
o „mäkšie pristátie“ po neúspechu v podnikaní, napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom začať nové podnikanie čoskoro po neúspechu 
predchádzajúceho pokusu, najmä v nových a inovačných odvetviach;

Financovanie ekologických iniciatív

6. konštatuje, že za súčasných okolností, keď nedostatočný prístup k primeraným zdrojom 
rizikového kapitálu, najmä v skorom štádiu, je naďalej jedným z najvýznamnejších 
obmedzení pri vytváraní a rozvoji firiem zameraných na rast, v akčnom pláne Komisie 
na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu sa kladie veľký dôraz na rizikový kapitál ako 
možný spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že tento druh financovania je vhodný len 
pre malý počet MSP, že bankové úvery ostávajú hlavným zdrojom financovania a že 
všetky alternatívy by mal rozvíjať súkromný sektor; poukazuje na potenciálne finančné 
príležitosti, ktoré by sa mali preskúmať prostredníctvom Európskeho fondu 
pre strategické investície;

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia prispôsobených programov, nástrojov a iniciatív, 
najmä pre nové obchodné modely v ekologickom hospodárstve, medzi ktoré patria 
vlastný kapitál (ako sú podnikateľskí anjeli, kolektívne financovanie a mnohostranné 
obchodné systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je mezanínové financovanie) a dlhové 
cenné papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové dlhopisy, nástroje záruk a platformy), 
a partnerstvá medzi bankami a ďalšími hospodárskymi subjektmi zapojenými do 
financovania MSP (účtovníci, podniky alebo združenia MSP či obchodné komory), 
s cieľom podporiť podniky vo fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri zohľadnení ich 
veľkosti, obratu a finančných potrieb; vyzýva členské štáty, aby poskytli daňové stimuly 
týmto modelom financovania; zdôrazňuje význam preskúmania existujúcich nástrojov 
podpory MSP, aby zahŕňali ďalšie príležitosti ekologického rastu;

8. konštatuje, že z dôvodu vysokotechnickej povahy mnohých plánov ekologických 
investícií je kľúčové zdôrazniť význam štandardizovaných modelov rizika a výnosov 
a rozvoja nových modelov pre nové výzvy a sektory;

9. zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, záujmové združenia a podporné organizácie by mali 
mať mali väčšie znalosti o možnostiach financovania výkonnejších technológií alebo 
zmluvných služieb, ako sú poradenstvo, odborné vedenie (coaching) a odborná príprava 
v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov a ekologického podnikania a dostupnosti 
ekologických technológií, výrobkov a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre ich 
podnikanie;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že MSP, najmä tie ekologické a inovatívne, budú 
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vo vykonávacej fáze Investičného plánu pre Európu hlavnými príjemcami podpory 
poskytovanej podľa tohto návrhu; 

Riadenie znalostí

11. zdôrazňuje význam aktívneho dosahovania spolupráce medzi odvetviami, 
ktorá poskytuje možnosť podnietiť inovácie a príležitosti nového rastu prostredníctvom 
vzájomného obohacovania sa myšlienkami a inovačnými koncepciami; víta opatrenie 
programu Horizontu 2020 týkajúce sa „projektov pre nové priemyselné hodnotové 
reťazce sprostredkované klastrami“ na lepšie uvoľnenie inovačného potenciálu MSP 
vrátane riešení ekologických inovácií a efektívneho využívania zdrojov, 
ktoré poskytujú; 

12. zdôrazňuje význam prenosu poznatkov a viacstrannej výmeny vedomostí, vrátane 
cezhraničnej, prostredníctvom neformálnych sietí, najmä pre MSP a mikropodniky, 
na zvyšovanie informovanosti o existujúcich a nových inovačných technikách, 
najlepších postupoch, spôsoboch získavania riadneho financovania, možných vládnych 
systémoch podpory a príslušných legislatívnych rámcoch znamenajúcich najmenej 
zaťažujúcu administratívu;

13. poukazuje na významnú úlohu odvetvových združení pri poskytovaní príslušných 
informácií a poradenstva o ekologických technológiách, možnostiach financovania 
a príslušných postupoch; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dosiahli nápravu tam, 
kde táto podpora chýba; 

Výskum, vývoj a inovácie

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja základného výskumu a vývoja nevyhnutného 
na ďalší technologický rozvoj; poukazuje na dôležitosť reindustrializácie Európy 
vzhľadom na význam spracovateľského priemyslu pre výskum, vývoj a inovácie, a tým 
aj budúcu konkurenčnú výhodu EÚ;

15. zdôrazňuje význam komercializácie a valorizácie výsledkov výskumu a vývoja 
európskymi spoločnosťami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili stabilný 
regulačný rámec a primerané finančné systémy s cieľom umožniť hospodárske 
iniciatívy a podnikanie a obmedziť čas potrebný na uvedenie nových výrobkov, služieb 
a obchodných postupov na trh, najmä v oblasti ekologického hospodárstva;

16. konštatuje, že podľa prieskumu Innobarometer z mája 2014 len 9 % všetkých 
spoločností uvádza, že dostali verejnú finančnú podporu na svoje činnosti v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácií od januára 2011; zdôrazňuje potrebu rozvíjať ľahko 
použiteľné postupy pre rôzne formy podpory;

(De)regulácia ako hnací motor rastu

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali vytváraniu prekážok vnútornému trhu nadmernou 
reguláciou a zabezpečili dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych právnych predpisov; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie pri riešení nadmernej regulácie s jednotlivými 
členskými štátmi; zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného a jednotného výkladu 
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vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v celej EÚ a pravidiel otvoreného verejného 
obstarávania vrátane zeleného obstarávania a elektronického obstarávania, 
ktoré v súčasnosti predstavuje podstatnú prekážku pre MSP usilujúce sa 
o internacionalizáciu, a zároveň obrovskú príležitosť pre členské štáty, aby sa 
prispôsobili čo najskôr;

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť zastarané alebo nadmerne zaťažujúce legislatívne 
návrhy; vyzýva Komisiu, aby sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by viedli 
k zbytočnej administratívnej záťaži pre podniky a MSP, a nepretržite preskúmavala 
existujúce právne predpisy s cieľom znižovať súčasnú administratívnu záťaž 
a prispôsobovať sa novým obchodným modelom; zdôrazňuje však potrebu 
ambicióznych opatrení na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného prostredia;

19. pripomína význam technologicky neutrálnych právnych predpisov priaznivých 
pre inovácie, ktoré umožňujú skúšanie a hodnotenie odlišných nových technológií 
trhom; vyzýva členské štáty, aby používali trhovo orientované nástroje vo svojich 
systémoch verejnej podpory a zdržali sa používania subvencií, ktoré narúšajú trh; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné usmernenia pre vnútroštátne systémy 
verejnej podpory pre projekty ekologických investícií s cieľom vytvoriť jednotnejší 
súbor opatrení;

20. poznamenáva, že verejné financovanie je potrebné nasmerovať skôr do rozvinutých 
technológií, ktoré je možné uviesť na trh pri výrazne nižších nákladoch, než aby sa 
použili na podporu rozsiahleho nasadenia nerozvinutých a nákladovo neúčinných 
technológií;

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia a technológie často naznačujú nedostatky 
v existujúcich právnych predpisoch; zdôrazňuje potrebu nepretržitého monitorovania 
existujúcich právnych predpisov a použitia doložiek o výnimkách pre určité inovačné 
technológie s cieľom zabezpečiť, že to nebráni vstupu nového technologického rozvoja 
na trh;

Rôzne podporné opatrenia 

22. domnieva sa, že rozvoj podnikateľských zručností a vzdelávacích programov o tom, 
ako trh, hospodárstvo a finančný systém pracujú, fungujú a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre pripravený podnikateľský plán je prvým krokom 
k lepšiemu prístupu k finančným prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby do svojich programov vzdelávania bezodkladne zahrnuli finančné 
vzdelávanie; v tejto súvislosti podporuje program „Erasmus pre mladých podnikateľov“ 
zameraný na presadzovanie podnikateľskej kultúry a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

23. poukazuje na význam riešenia neudržateľných modelov spotreby a podpory zmeny 
v správaní spotrebiteľov; zdôrazňuje potrebu primeraného vzdelávania spotrebiteľov 
a potrebu podnecovať opatrenia na ekologickejšiu spotrebu;

24. zdôrazňuje význam uľahčovania zakladania začínajúcich podnikov a osamostatňovania 
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častí podnikov prostredníctvom spolupráce s výskumnými a technologickými inštitútmi 
a univerzitami;

25. domnieva sa, že podnikanie žien je nevyužitým zdrojom pre rast 
a konkurencieschopnosť EÚ, ktorý by sa mal podporovať a posilňovať, a že by sa mali 
odstrániť všetky prekážky, ktorým ženy čelia na pracovnom trhu;

26. vyzýva Komisiu, aby skúmala a určila odvetvia európskeho priemyslu, v ktorých je 
možné vytvoriť nové klastre a uzly;

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odvetvia ekologického rastu poskytujú veľké hospodárske a ekologické výhody pre MSP 
v EÚ a odhaduje sa, že budú významne rásť v nasledujúcich rokoch. Východiskom je 
skutočnosť, že tento hospodársky rast môže byť spojený s environmentálnou udržateľnosťou. 
MSP sú pilierom európskeho hospodárstva a dôležitou hnacou silou hospodárskeho rastu 
a vytvárania pracovných miest. 

Dôležité je, že tvorcovia politík si plne uvedomujú potenciál ekologického hospodárstva, 
pričom sú si zároveň vedomí ťažkostí, ktorým MSP v súčasnosti čelia, najmä pokiaľ ide 
o ekologizáciu ich výrobkov, výrobných procesov, obchodných postupov a služieb. Zelený 
akčný plán pre MSP Komisie je vítanou iniciatívou na ďalšie podnecovanie MSP, 
aby rozvíjali výhody ekologického rastu.

Počas konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré sa uskutočnili počas vypracúvania tejto 
správy, bolo položených mnoho otázok. Na jednej strane prevláda široký konsenzus, že 
ekologický rast prináša široké rozpätie výhod. Súčasne však mnohí podnikatelia, MSP 
a priemyselné združenia poukázali na viacero veľkých problémov, ktorým v súčasnosti čelia. 
Do značnej miery ich možno rozdeliť do týchto kapitol: financovanie, výskum, vývoj 
a inovácie, nadobudnutie správnych vedomostí a súčasný regulačný rámec. 

Viacero zainteresovaných strán tiež poukázalo na všeobecné riziko odmietavého postoja 
medzi európskymi občanmi. Už v skorých fázach vzdelávania by mali byť mladí ľudia 
oboznámení s podnikaním a súvisiacimi otázkami, ako sú rôzne spôsoby financovania. Často 
sa úspech dosiahne až po neúspechu a zainteresované strany sa zhodli, že právne predpisy 
o konkurze sú často príliš prísne a neumožňujú ľahký začiatok po predchádzajúcom 
neúspechu v podnikaní. 

Pokiaľ ide o financovanie MSP, väčšina ťažkostí, ktorým čelia, je dobre známa a jasne 
určená. Jedným z hlavných problémov pri rokovaniach o úverovej zmluve je informačná 
priepasť medzi MSP a veriteľmi. Obidve strany sa zhodujú na tom, že lepšia komunikácia by 
mala zlepšiť porozumenie veriteľov, pokiaľ ide o potrebu MSP získať úver, a porozumenie 
MSP, pokiaľ ide o jednotlivé úverové možnosti. Rizikový kapitál, podnikateľskí anjeli 
a kolektívne financovanie by sa mali explicitnejšie predkladať ako alternatívy financovania 
k bežným bankovým úverom. Vzhľadom na veľmi veľký rozsah žiadostí o financovanie, 
podľa výrobku, veľkosti podniku, technológie, inovácií atď., by to Komisia mala zohľadniť 
pri vytváraní programov, nástrojov a iniciatív. Najmä v prípade ekologického hospodárstva, 
pri ktorom stále existujú určité pochybnosti, pokiaľ ide o návratnosť investícií, vzhľadom 
na nové technológie a obchodné modely, je potrebná široká paleta nástrojov. 

Ďalším kľúčovým bodom v rozvoji príležitostí ekologického rastu je potreba výmeny 
poznatkov a ich šírenia. Na rozdiel od nadnárodných spoločností MSP často nemajú rovnaký 
prístup k znalostným sieťam, aby boli informované o najnovších technológiách alebo aby sa 
ich odkaz dostal k potenciálnym zákazníkom alebo investorom. Z týchto dôvodov je v tejto 
správe venovaná samostatná časť tomu, ako môžu mať MSP väčší prospech z jestvujúcich 
poznatkov. Najdôležitejšími bodmi v tejto súvislosti sú spolupráca medzi odvetviami, 
zriadenie neformálnych sietí a neoceniteľná úloha, ktorú odvetvové združenia môžu a mali by 
zohrávať v tomto ohľade. Zdôvodňuje sa to tým, a zaznievalo to aj počas konzultácií 
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so zainteresovanými stranami, že odvetvové združenia a neformálne siete sú hlavným 
zdrojom informácií, ako sú najmä technológie, dodávatelia, systémy vládnej podpory atď. 
V odvetviach, v ktorých tieto platformy chýbajú, by Komisia a členské štáty mali zasiahnuť 
a zabezpečiť podobné služby. 

Veľký potenciál ekologického hospodárstva je možné plne využiť len vtedy, ak je zavedený 
správny rámec pre výskum, vývoj a inovácie. Hoci jednotlivé systémy verejnej podpory môžu 
do určitej miery podnecovať výskum, vývoj a inovácie, najlepšie sa to dosiahne 
prostredníctvom otvoreného a stabilného regulačného a investičného rámca priaznivého 
pre inovácie. To znamená zabezpečiť, aby bol čas potrebný na uvedenie na trh krátky, aby sa 
nevyberal víťaz, ale poskytol sa priestor pre trhové sily, aby zohrali svoju úlohu, a zabezpečiť, 
aby sa od začiatku nevylučovali potenciálne inovačné technológie alebo výrobky. 

Prenáša sa to aj do časti správy venovanej regulácii, ktorá je ďalšou veľkou prekážkou rastu 
vo všeobecnosti a ekologického rastu obzvlášť. Bolo zdôraznených viacero otázok, a to počas 
konzultácií so zainteresovanými stranami, ako aj počas vypočutia vo výbore ITRE 
Európskeho parlamentu o podpore zakladania inovatívnych začínajúcich podnikov a MSP, 
ktoré sa týkali toho, že pričasto sa uplatňujú prísne pravidlá, ohlasovacie povinnosti alebo
postupy podávania žiadostí. Konkrétnejšie, nadmerná regulácia a odlišné interpretácie medzi 
rôznymi regulačnými orgánmi zvyšujú zaťaženie, a zároveň sú prekážkou fungovania 
vnútorného trhu. Rozhodnutie Komisie stiahnuť niektoré právne predpisy, ktoré sa považujú 
za nadmerne zaťažujúce, je možné privítať. Zdôrazňuje myšlienku, že prvá vec, ktorú by mali 
Komisia a členské štáty urobiť pri príprave nového právneho predpisu, je zamyslieť sa 
nad tým, aký problém alebo aké zlyhanie trhu sa pokúšajú vyriešiť.

V prípade systémov podpory spravodajca vzýva Komisiu, aby vytvorila usmernenia 
na zjednodušenie jednotlivých odlišných vnútroštátnych systémov s cieľom dospieť 
k jednotnejšiemu súboru opatrení. Jedným z kľúčových bodov, na ktoré by sa mala vláda 
zamerať pri ďalšej ekologizácii nášho hospodárstva, a súčasnom udržaní rozpočtu 
pod kontrolou, je vyhľadávať rozvinuté technológie, ktoré sú nákladovo efektívne. Mali by sa 
však zdržať naliehania na rozsiahle používanie nákladných nových inovácií. V tomto prípade 
sa vlády môžu skôr rozhodnúť pre úlohu podporovateľa, pričom podporia malý ukážkový 
projekt, ktorý pomáha ďalej rozvíjať technológie. 

Návrh správy sa končí poukázaním na viacero ďalších dôležitých výziev, ako sú potenciál 
podnikania žien, informovanosť spotrebiteľov a opatrenia na podporu podnikania 
vo všeobecnosti. 

Je zrejmé, že existuje veľký potenciál pre ekologický rast, ale tento potenciál nemožno plne 
využiť, ak nie sú splnené viaceré základné podmienky. Ide o podmienky, ako sú 
podnecovanie podnikateľskejšieho zmýšľania, rozvoj otvorených pravidiel priaznivých 
pre inovácie, zavedenie diverzifikovanejšieho prístupu k financovaniu alebo vytvorenie 
väčšieho množstva príležitostí na výmenu poznatkov.


