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INNOVATSIOONIPOLIITIKA

Innovatsioonil on meie majanduses üha olulisem roll. Innovatsioon toob kasu
nii ELi tarbijatele kui ka töötajatele ning see on määrava tähtsusega, et luua
paremaid töökohti, kujundada keskkonnasäästlikumat ühiskonda ja parandada meie
elukvaliteeti. See on oluline ka ELi konkurentsivõime säilitamiseks maailmaturul.
Innovatsioonipoliitika on sillaks teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika
ning tööstuspoliitika vahel ja selle eesmärk on luua soodne raamistik ideede turule
toomiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikkel 173, milles sätestatakse,
et „liit ja liikmesriigid tagavad liidu tööstuse konkurentsivõimelisuseks vajalikud
tingimused“.
ELi toimimise lepingu artiklitega 179–190 reguleeritakse liidu teadusuuringute ja
tehnoloogia arendamise ning kosmosepoliitikat. Teadusuuringute ja tehnoloogia
arendamise poliitika peamine vahend on mitmeaastane raamprogramm, milles
määratakse kindlaks eesmärgid, prioriteedid ja rahalise toetuse pakett.
Teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika programmid võtavad Euroopa
Parlament ja nõukogu vastu seadusandliku tavamenetluse korras, konsulteerides
eelnevalt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

EESMÄRGID

Innovatsioonipoliitika tähtsus on laialdaselt tunnustatud ja see on tihedalt seotud ELi
muu poliitikaga, näiteks tööhõive, konkurentsi, keskkonna, tööstuse ja energeetika
valdkonnas. Innovatsiooni ülesandeks on muuta teadusuuringute tulemused uuteks ja
paremateks teenusteks ja toodeteks, et säilitada konkurentsivõime üleilmsel turul ning
parandada inimeste elukvaliteeti.
EL kulutab teadus- ja arendustegevusele aastasest SKPst väiksema osa (2020. aastal
2,3%) kui Ameerika Ühendriigid (2020. aastal 3,45%) ja Jaapan (2020. aastal 3,26%).
Lisaks toimub nn ajude äravool, sest paljud ELi parimad teadustöötajad ja novaatorid
kolivad riikidesse, kus tingimused on soodsamad. ELi turg on endiselt killustatud
ega ole piisavalt innovatsioonisõbralik. Nimetatud suundumuste muutmiseks on EL
töötanud välja innovaatilise liidu idee, mille eesmärgid on järgmised:
— muuta Euroopa Liit maailmatasemel teadustöö tegijaks;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

— kaotada innovatsioonitõkked – nagu kulukas patentimine, turu killustatus, aeglane
standardite kehtestamine ja oskuste nappus –, mis ei võimalda ideid kiiresti turule
viia;

— muuta põhjalikult avaliku ja erasektori koostööviisi, kasutades selleks eelkõige ELi
institutsioonide, riiklike ja piirkondlike ametiasutuste ja ettevõtjate vahelisi Euroopa
innovatsioonipartnerlusi.

SAAVUTUSED

A. Innovaatiline liit
Innovaatiline liit oli üks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia
„Euroopa 2020“ seitsmest juhtalgatusest. Komisjon käivitas selle 2010. aasta
oktoobris eesmärgiga parandada ELis teadusuuringute ja innovatsiooni tingimusi
ja rahastamisvõimalusi, et innovaatilisi ideid oleks võimalik muuta toodeteks ja
teenusteks, mis edendavad majanduskasvu ja loovad töökohti. Innovaatilise liiduga
püüti luua tõeliselt ühtne Euroopa innovatsiooniturg, mis köidaks uuendusmeelseid
ettevõtteid ja ettevõtjaid. Selle saavutamiseks esildati mitmesuguseid meetmeid
patendikaitse, standardimise, avaliku hanke ja aruka reguleerimise valdkonnas.
Olukorra ja edusammude mõõtmiseks ja jälgimiseks ELis on võetud kasutusele
mitmesugused vahendid, sealhulgas:
— 25 näitajal põhinev ulatuslik ELi innovatsiooni tulemustabel ning patentimist ja

litsentsimist puudutav Euroopa teadmiste turg. Euroopa innovatsioonitegevuse
tulemustabel on komisjoni vahend, mis töötati välja Lissaboni strateegia raames,
et hinnata võrdlevalt ELi liikmesriikide innovatsiooni tulemuslikkust;

— piirkondliku innovatsiooni tulemustabel, milles ELi piirkonnad liigitatakse
innovatsioonitulemuste alusel nelja rühma: innovatsiooniliidrid, tugevad
novaatorid, mõõdukad novaatorid ja tagasihoidlikud novaatorid. See annab
üksikasjalikuma ülevaate innovatsioonist kohalikul tasandil.

Innovaatilise liidu raames pakuti välja ka meetmed Euroopa teadusruumi
väljakujundamiseks, et tagada suurem sidusus ELi ja liikmesriikide teadusuuringute
poliitika vahel ning kaotada takistused teadustöötajate liikuvuse teelt. Lisaks on loodud
Euroopa innovatsioonipartnerlused, et viia kokku avaliku ja erasektori sidusrühmad
ELi, riikide ja piirkondade tasandil. See peaks aitama lahendada ühiskonna peamisi
probleeme ning luua töökohti ja majanduskasvu, ühendades pakkumisele ja nõudlusele
suunatud meetmed. Hariduse vallas toetab komisjon projekte, mille abil töötada välja
uued õppekavad lünkade täitmiseks innovatsioonialastes oskustes.
B. Programmid „Horisont 2020“ ja „Euroopa horisont“
Strateegia „Euroopa 2020“ juhtalgatusena, mille eesmärk oli kindlustada ELi
ülemaailmne konkurentsivõime, oli programm „Horisont 2020“ rahastamisvahend,
millega toetati innovaatilise liidu elluviimist. Kuigi „Horisont 2020“ oli ELi kaheksas
teadusuuringute raamprogramm (2014–2020), oli see esimene programm, mis
ühendas teadusuuringud ja innovatsiooni ning see täitis mitut innovaatilise liidu
konkreetset kohustust. Novembris 2013 võttis Euroopa Parlament vastu mitmeaastase
finantsraamistiku, millega programmile „Horisont 2020“ eraldati 77 miljardi euro
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suurune eelarve (2013. aasta hindades). Juunis 2015, mil võeti vastu Euroopa
Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), vähendati seda summat siiski 74,8 miljardi
euroni.
2018. aastal viidi läbi programmi „Horisont 2020“ vahehindamine ja selle tulemusi
kasutati programmi „Euroopa horisont“ ülesehituse ja sisu kavandamiseks ning selle
kohta avaldati 2018. aasta juunis ettepanek.
Reaktsioonina COVID-19 pandeemiale esitas komisjon 4. juunil 2020 mõlema õigusakti
muudetud ettepanekud, et anda programmile „Euroopa horisont“ lisavahendeid
taasterahastust „NextGenerationEU“ (NGEU). 21. juulil 2020 leppis Euroopa Ülemkogu
kokku ELi majanduse taastamise kavas, milles on ühendatud mitmeaastane
finantsraamistik aastateks 2021–2027 ja NGEU kaudu kättesaadavaks tehtavad
vahendid. Programm „Euroopa horisont“ loodi 28. aprilli 2021. aasta määrusega (EL)
2021/695, millega nähakse ette programmi eesmärgid, eelarve aastateks 2021–2027,
liidupoolse rahastamise vormid ja sellise rahastamise reeglid. Programmi „Euroopa
horisont“ puhul lepiti lõpuks kokku 5,4 miljardi euro eraldamises taasterahastust NGEU
eelkõige selleks, et toetada rohelist ja digitaalset taastumist COVID-19 kriisist. See on
osa programmi „Euroopa horisont“ kogueelarvest, mille maht ajavahemikul 2021–2027
on 95,5 miljardit eurot. 10. mail 2022 muutis komisjon programmi „Euroopa horisont“
2021.–2022. aasta tööprogrammi, suurendades eelarvet, sealhulgas WomenTechEU
eelarvet, et toetada naiste juhitud süvatehnoloogia idufirmasid ja muid meetmeid,
millega suurendada Euroopa innovatsioonipotentsiaali.
C. Ühtekuuluvuspoliitika
Ka ühtekuuluvuspoliitikas keskendutakse teadusuuringutele ja innovatsioonile.
Enam arenenud piirkondades eraldatakse riiklikul tasandil vähemalt 85%
Euroopa Regionaalarengu Fondist saadavatest ressurssidest innovatsiooniga seotud
eesmärkidele, kusjuures aastate 2021–2027 prioriteetideks on investeeringud
arukamasse, keskkonnahoidlikumasse, paremini ühendatud, sotsiaalsemasse ja
kodanikele lähemal olevasse Euroopasse.
D. Rahastamisvahendid
Innovaatilise liidu eesmärk oli ka ergutada erasektori investeeringuid. Seetõttu
tehti muu hulgas ettepanek suurendada ELi riskikapitaliinvesteeringuid. Selleks
et parandada laenude kättesaadavust teadus- ja arendusprojektide jaoks ning
algatada näidisprojekte, lõi komisjon koostöös Euroopa Investeerimispanga grupiga
(Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond) programmi „Horisont
2020“ raames ühisalgatuse. See algatus, „InnovFin – ELi rahastamisalgatus
novaatoritele“, koosnes EIP grupi pakutavatest integreeritud ja üksteist täiendavatest
rahastamisvahenditest ja nõustamisteenustest, mis hõlmasid kogu teadusuuringute
ja innovatsiooni väärtusahelat, et toetada investeeringuid kõigis ettevõtetes, kõige
väiksematest kuni suurimateni.
Lisaks esildas komisjon 2014. aasta novembris „Euroopa investeerimiskava“,
et vabastada kolme eelarveaasta jooksul avaliku ja erasektori investeeringuid
reaalmajandusse vähemalt 315 miljardi euro ulatuses. EFSI oli üks „Euroopa
investeerimiskava“ kolmest sambast ja selle abil püüti kõrvaldada turutõrkeid
turulünkade kaotamise ja erasektori investeeringute kaasamise teel. EFSI aitas

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021R0695&qid=1664445614110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021R0695&qid=1664445614110
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_22_2843
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

rahastada strateegilisi investeeringuid sellistes tähtsaimates valdkondades nagu
taristu, teadusuuringud ja innovatsioon, haridus, taastuvenergia ja energiatõhusus,
samuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) riskifinantseerimine.
Peale selle on võetud kasutusele ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste
ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME), mis keskendub
rahastamisvahenditele ning toetab VKEde rahvusvahelistumist.
E. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) asutati 2008. aastal määrusega
(EÜ) nr 294/2008, mida on viimati muudetud määrusega (EL) 2021/819. EIT
üldine ülesanne on soodustada ELis kestlikku majanduskasvu ja konkurentsivõimet,
tugevdades liikmesriikide ja liidu innovatsioonisuutlikkust, et tulla toime ühiskonna
ees seisvate oluliste probleemidega. EIT saavutab need eesmärgid peamiselt oma
teadmus- ja innovatsioonikogukondade kaudu, mis ühendavad rohkem kui 1200
partnerit ettevõtluse, teadusuuringute ja hariduse valdkonnast.
F. Innovatsiooninõukogu
Jaanuaris 2017 moodustas komisjon 15-liikmelise kõrgetasemelise novaatorite
töörühma, mis aitas kujundada Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) ülesehitust,
lähtudes komisjoni ettepanekutest „Horisont 2020“ jätkuprogrammi „Euroopa horisont“
kohta. Jaanuaris 2021 allkirjastas komisjon EIC ja EIT vahelise vastastikuse
mõistmise memorandumi, et tugevdada nende koostööd parimate Euroopa ettevõtjate
toetamiseks. Reageeringuna Venemaa agressioonisõjale Ukrainas eraldas komisjon
20 miljonit eurot Ukraina idufirmade toetamiseks, muutes sihipäraselt EIC 2022. aasta
tööprogrammi.
G. Euroopa innovatsioonikava
Komisjon võttis 5. juulil 2022 vastu Euroopa uue innovatsioonikava, pakkudes
välja 25 erimeedet viies juhtvaldkonnas: kasvufirmade rahastamine; innovatsiooni
võimaldamine eksperimenteerimisruumide ja riigihangete kaudu; innovatsiooni
kiirendamine ja tugevdamine kogu ELi hõlmavates innovatsiooniökosüsteemides;
süvatehnoloogiatalentide arendamine, ligimeelitamine ja kohalhoidmine; ning
poliitikakujundamisvahendite täiustamine. Selle eesmärk on anda Euroopale juhtroll
süvatehnoloogia innovatsiooni uue laine elluviimisel, mis nõuab läbimurdelist teadus- ja
arendustegevust koos oluliste kapitaliinvesteeringutega, et leida lahendusi pakilistele
ühiskondlikele väljakutsetele.
Komisjoni 2022. aasta aruandes tulemuste kohta teaduse, teadusuuringute ja
innovatsiooni vallas keskendutakse samuti ELi innovatsioonitulemustele ülemaailmses
kontekstis ning pakutakse välja meetmeid tegelemiseks selliste küsimustega nagu
raskused talentide ligimeelitamisel ja hoidmisel.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on võtnud vastu terve rea resolutsioone, et ELi innovatsioonipoliitikat
tugevdada. Värskeimad neist on järgmised:
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— 16. juuni 2010. aasta resolutsioon ELi 2020. aasta strateegia kohta. Selles
resolutsioonis toetati jõuliselt tööstuspoliitikat ning selle eesmärk oli luua
parim keskkond tugeva, konkurentsivõimelise ja mitmekülgse tööstusbaasi
säilitamiseks ja arendamiseks ELis, võimaldades samal ajal minna üle säästvale
ja energiatõhusale majandusele;

— 12. mai 2011. aasta resolutsioon innovaatilise liidu ja Euroopa kriisijärgseks
maailmaks ümberkujundamise kohta;

— 26. oktoobri 2011. aasta resolutsioon uute oskuste ja töökohtade tegevuskava
kohta. Selles resolutsioonis rõhutati, et väga tähtis on arendada tihedamat
koostööd teadusasutuste ja tööstuse vahel ning julgustada ja toetada
tööstusettevõtjaid investeerima teadus- ja arendustegevusse;

— 6. juuli 2016. aasta resolutsioon innovatsioonile suunatud koostoime kohta
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020“ ning
muude Euroopa innovatsioonifondide ja ELi programmide vahel;

— 25. novembri 2020. aasta resolutsioon Euroopa uue tööstusstrateegia
kohta, milles parlament rõhutas, et ELi suveräänsuse ja strateegilise
autonoomia tagamiseks on vaja konkurentsivõimelist tööstusbaasi ning ulatuslikke
investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni peamiste progressi
võimaldavate tehnoloogiate, uuenduslike lahenduste ja võtmetähtsusega
väärtusahelate valdkonnas;

— 6. aprilli 2022. aasta resolutsioon teadusuuringute ja innovatsiooni alase
üldise lähenemisviisi ning Euroopa strateegia kohta rahvusvaheliseks
koostööks muutuvas maailmas, milles parlament väljendas heameelt komisjoni
selleteemalise teatise üle ja rõhutas, et liit peab arendama reeglitel põhinevat
mitmepoolset koostööd, et pakkuda peamistele ülemaailmsetele majandus-,
ühiskondlikele ja keskkonnaprobleemidele lahendusi, milles teadusuuringutel ja
innovatsioonil peaks olema keskne roll.

Kristi Polluveer
09/2022
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