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AC’s bemærkninger til Kommissionens meddelelse om Innovation i EU - KOM (2010)546
AC har via EF-specialudvalget for forskning modtaget Kommissionens meddelelse
om Innovation i EU og har følgende bemærkninger:
AC finder det generelt positivt, at Kommissionen i den foreliggende meddelelse generelt åbner for en bredere forståelse af innovation end hidtil, herunder at den også
omhandler innovation i den offentlige sektor.
Topkvalitet inden for uddannelse
AC finder det positivt, at Kommissionen peger på behovet for at oprette for ”videnalliancer” mellem erhvervslivet og den akademiske verden. Der er stærkt brug for
at udvikle en ny iværksætterkultur på universiteterne, og et stærkere bånd mellem
virksomhederne og både studerende og forskere kan bidrage til at der bliver stærkere fokus på tværfaglighed, relevans og iværksætteri i uddannelserne.
Realisering af det europæiske forskningsrum
EU har i mange år arbejdet for at sikre gode karriereveje for forskere og større forskermobilitet, og Kommissionen skal have ros for at erkende, at det er et langt sejt
træk og at der stadig er mange barrierer for at forskerne frit kan bevæge sig over
grænserne – med en rimelig sikring af ordentlige arbejds-, løn- og pensionsvilkår.
Om det nytter noget at fastsætte en frist for endelig etablering af et velfungerende
europæisk forskningsrum til ultimo 2014 kan man stille sig tvivlende over for, men
etablering af fonde, der kan sikre mobile forskerne pension kan være et lille skridt
på vejen.
Etablering af et indre innovationsmarked
AC ser meget gerne, at der som Kommissionen foreslår, arbejdes på i højere grad
at udnytte de offentlige udbud som driver for innovation. At afsætte selvstændige
budgetter til offentlige indkøb af innovative produkter og tjenesteydelser, og dermed reservere særlige midler hertil, kan være med til at skubbe på innovationen
hos leverandører og samarbejdspartnere – offentlige såvel som private.
Hidtil har sådanne tiltag været hindret af, at offentlige udbud og indkøb næsten
udelukkende har fokus på prisen, og i den forbindelse fremstår det ikke tydeligt,
hvad der menes med, at der er tale om prækommercielle indkøb, og om dette kan
bidrage til at overvinde denne barriere. I det hele taget virker det uklart, om tiltaget umiddelbart kan kombineres med regelsættet i udbudsdirektivet eller om der er
behov for en samordning.

AC stiller sig også tvivlende over for, om den fokus Kommissionen har på volumen i
markedet for offentligt indkøb er befordrende for at understøtte innovation. Ofte er
centrale udbuds- og indkøbsregler i forhold til store markeder befordrende for store
virksomheder – og desværre samtidig ofte til hinder for at små, innovative virksomheder kan deltage i udviklingsarbejde for og leverancer til den offentlige sektor.
Spredning af fordelene ved innovation i hele EU
AC finder det positivt, at Kommissionen lægger op til, at medlemslandene i højere
grad end hidtil skal bruge de eksisterende strukturfonde til forsknings- og innovationsprojekter. Det er meget ærgerligt, hvis strukturfondene først og fremmest anvendes til at støtte projekter i og for ”solnedgangsbrancher” frem for på mere
fremadrettet vis at bidrage til omstilling til konkurrencedygtig produktion og service, bl.a. gennem projekter der fokuserer på opkvalificering, nytænkning og innovation.
Endelig finder AC det positivt, at Kommissionen vil igangsætte arbejdet med at udvikle en ny indikator til måling af vækstvirksomhedernes andel af økonomien.
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