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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A arvestades, et läbivaadatud Lissaboni strateegia edu sõltub eriti innovatsiooni valdkonnas 
tehtud edusammudest;

B. arvestades, et innovatsioonist tulenev mitmekesisus on üks ELi võimalikke teid 
globaliseerumise väljakutsete vastuvõtmiseks;

C. arvestades, et tehnoloogia survet ja nõudluse mõjutusi ühendav tavapärane lähenemine 
innovatsiooni edendamisele ei ole iseenesest piisav ning selleks tuleb samal ajal edendada 
soodsaid turutingimusi, et luua innovatsiooni soodustav õiguslik keskkond;

D. arvestades, et hästi toimiv siseturg, mida toetab uus teenuste direktiiv, loob 
innovatsioonile soodsa keskkonna tänu tihedamale konkurentsile suuremas ja stabiilsemas 
majanduspiirkonnas, kaasates suuremaid investeeringuid ja soodustades töötajate 
liikuvust;

E. arvestades, et tuleks rõhutada nii akadeemiliste uurimistööde tulemuste edastamist, eriti 
VKEdele, kui ka teadusuuringute tulemuste kättesaadavust, eelkõige sotsiaalse mõõtmega 
uuenduste osas ning arvestades, et tuleks käsitleda innovatsiooniplatvormide geograafilise 
kontsentratsiooni küsimust, et kasutada ära ELi erinevates piirkondades leiduvaid oskusi 
ja mitmekesisust,

1. on kindlalt veendunud, et parem õiguslik reguleerimine ja eelkõige VKEde tarbetu 
bürokraatliku koormamise vähendamine edendavad soodsate turutingimuste teket ja 
aitavad viia uuenduslikke tooteid ja teenuseid juhtivatele turgudele ning parem õiguslik 
reguleerimine tõstab ka tarbijate usaldust ja kindlustunnet;

2. on veendunud, et koostalitlusvõimeliste Euroopa standardite kiirem kehtestamine aitab 
toetada juhtivate turgude arengut eriti just teenuste ja kõrgetehnoloogia valdkonnas ning 
aitab kaasa nende rakendamisele maailma tasemel, asetades nii Euroopa ettevõtjad teiste 
maailmamajanduses osalejatega võrreldes soodusolukorda;

3. kutsub komisjoni üles edendama mitte ainult Euroopa standardite vastuvõtmist, vaid ka 
kohaldamist, eelkõige neist lihtsal viisil VKEdele teada andes; arvab, et käsiraamatud ja 
selgitavad juhendid peaksid olema kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et praegune patendisüsteem ohustab innovatsiooni, sest ei 
vasta mõnede majandusvaldkondade vajadustele; kutsub komisjoni üles teostama 
uurimust patendivaidluste mõju kohta väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele; 
ühlasi kutsub komisjoni üles jõustama parlamendi 12. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni 
tulevase patendipoliitika kohta Euroopas1;

5. tervitab Euroopa Liidu koostööd ülemaailmsete reguleerimisorganitega ning eeldab 
  

1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0416.
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tehniliste uuenduste kiiret ja tõhusat juurutamist standardimise abil;

6. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle avaldada suunised konsolideeritud õigusliku 
raamistiku kõige tõhusamaks kasutamiseks riigihangete puhul, mis lisaks konkurentsi 
edendamisele muudab eeskirjad paindlikumaks, ergutades seega uuenduslike lahenduste 
kasutuselevõttu ja loovust;

7. kutsub Euroopa Komisjoni üles edendama parimate tavade vahetust ning sobimatute 
tavade määratlemist ja neist saadud kogemuste vahetust, et eelkõige toetada avaliku ja 
erasektori spetsialiseerunud partnerlusele rajatud ühiste tehnoloogiliste algatuste paremat 
reguleerimist, mis ergutaks innovatsiooni ka ELi vähemarenenud piirkondades;

8. on arvamusel, et riiklike ühtsete kontaktpunktide kiire loomine ja Euroopa teabekeskuste 
toetamine piirkondlikul ja muudel tasanditel tagab tarbijatele ja laiemale äriringkonnale 
läbipaistva juurdepääsu teabele;  on lisaks arvamusel, et kiiresti edastatud asjakohane 
teave on innovatsioonitegevuses võtmeteguriks ning nimetatud keskustest võib seetõttu 
olla kasu siseriikliku ja piiriülese koostöö süvendamisel;

9. rõhutab, et VKEde jaoks on eluliselt tähtis omada juurdepääsu sobivatele uuenduste 
rahastamise kanalitele, eriti äritegevuse algetapis; on veendunud, et seetõttu tuleb toetada 
mikrokrediidi andmist ja riskikapitali ka piiriüleses kontekstis;

10. eeldab, et siseturust tingitud tihedam konkurents innustab ettevõtjaid suurendama 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamist;

11. rõhutab, et jõupingutused tuleks keskendada sellele, et hõlbustada eelkõige VKEdel 
teadusuuringute tulemustest turustatavate toodeteni jõudmist (vältides samas 
alusuuringute lämmatamist), ning on veendunud, et vaja on terviklikumat lähenemist, mis 
tasakaalustaks teadus- ja ettevõtlussektori tihedama koostöö ning tarbijate, 
kodanikuühiskonna ja keskkonna huvid ning kaasaks kõik kohalikud osalejad (avalikust ja 
erasektorist);

12. tervitab asjaolu, et komisjon kavatseb vastu võtta teatise teadmiste vahetamise 
edendamiseks ülikoolide ja muude riiklike teadusorganisatsioonide ning tööstusettevõtete 
vahel; lisaks tervitab komisjoni hiljutisi algatusi soodustada ”avatud juurdepääsu” 
teaduslikele teadmistele, mille eesmärk on teadmiste levitamise parandamine;

13. ergutab veendunult algatusi, mis suurendavad ametialast või sotsiaalset kaasatust, 
edendades sotsiaalse kasutusalaga uuendusi, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust, 
tarbijate tervist ja ohutust, liikuvusküsimusi ning vanurite vajadusi (suure ostujõuga 
suurenev rahvastikurühm), lähtudes nende elu jooksul saadud probleemilahendamise 
kogemustest;

14. on seisukohal, et teadusuuringute tulemusena väljatöötatud kaupade ja teenuste laiema 
avaliku omaksvõtu tagamiseks on vaja sobivaid tarbijakaitsemehhanisme, et suurendada 
kindlustunnet ja ohutust;

15. rõhutab, et innovatsioon on ELi kodanike elukvaliteedi tõstmise vahend ja mitte eesmärk 
iseeneses; on seetõttu seisukohal, et kuigi konkurents ning kaupade ja teenuste 
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liberaliseerimine aitavad innovatsiooni osas kaasa selle eesmärgi saavutamisele, peavad 
nendega kaasnema järelevalve- ja tarbijakaitsenõuded, kui see on üldiste huvidega 
põhjendatud;

16. peab vajalikuks vähendada tootmistegurite ja toodete vaba liikumise takistusi siseturul, 
kuna see võib aidata tagada lihtsamat juurdepääsu riskikapitalile, kindlustades samas 
teadustöötajate ja tehniliselt uuenduslike kaupade ja teenuste liikuvuse ja teadmiste 
liikumise paranemise, mis kõik aitavad kaasa tõelise Euroopa innovatsioonipiirkonna 
loomisele;

17. kutsub ettevõtjaid üles suunama osa oma kasumist teadusuuringutesse ja 
tehnoloogiaarendusse;

18. nõuab tungivalt komisjonilt pingutuste jätkamist, et kõrvaldada takistused innovatsiooni 
soodustavate uute juhtivate turgude loomise ja arengu teelt;

19. arvab, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata teenindussektori jaoks kasulikele 
uuenduslikele lahendustele ning on veendunud, et kaupade, teenuste ja kapitali vaba 
liikumise, asutamisvabaduse ning isikute, sealhulgas töötajate vaba liikumise takistuste 
jätkuv kõrvaldamine ergutab innovatsiooni.



PE 384.561v02-00 6/6 AD\659504ET.doc

ET

MENETLUS

Pealkiri Teadmiste rakendamine praktikas: ELi laiapõhjaline 
innovatsioonistrateegia

Menetluse number 2006/2274(INI)
Vastutav komisjon ITRE
Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev  
IMCO
29.112006

Arvamuse koostaja:
nimetamise kuupäev

Barbara Weiler
19.12.2006

Arutamine parlamendikomisjonis 24.1.2007 28.2.2007 21.3.2007
Vastuvõtmise kuupäev 22.3.2007
Lõpphääletuse tulemused +:

–:
0:

31
0
2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nedzhmi Ali, Adam Bielan, Godfrey Bloom, Georgi Bliznashki, 
Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Rosa Díez 
González, Martin Dimitrov, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, 
Malcolm Harbour, Anna Hedh, Pierre Jonckheer, Alexander 
Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Bill Newton Dunn, 
Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, 
Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Simon Coveney, Jean-Claude Fruteau, Othmar Karas, Manuel Medina 
Ortega, Joseph Muscat, Søren Bo Søndergaard, Gary Titley

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 178 lg 2)
Märkused (andmed on kättesaadavad 
ainult ühes keeles)

...


