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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

teatise „Teadmiste rakendamine praktikas: ELi laiapõhjaline innovatsioonistrateegia” 
kohta
(2006/2274(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Teadmiste rakendamine praktikas: ELi laiapõhjaline 
innovatsioonistrateegia” (KOM(2006)0502);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Investeerimine teadustegevusse: Euroopa tegevuskava” 
(KOM(2003)0226);

– võttes arvesse ühenduse Lissaboni kava rakendamist käsitlevat komisjoni teatist „Rohkem 
teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja tööhõivesse: ühtne 
lähenemisviis” (KOM(2005)0488) ning selle juurde kuuluvaid komisjoni töödokumente 
(SEC(2005)1253 ja SEC(2005)1289);

– võttes arvesse pärast Hampton Courti tippkohtumist koostatud uurimis- ja 
arendustegevuse ja innovatsiooni sõltumatu eksperdirühma 2006. aasta jaanuari aruannet 
„Uuendusliku Euroopa loomine” (nn Aho aruanne);

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2000. aasta Lissaboni istungi 
eesistujariigi järeldusi, mille eesmärk oli muuta Euroopa Liit maailma kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmuspõhiseks majandusjõuks, ning 
Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2005. aasta ning 23. ja 24. märtsi 2006. aasta 
Brüsseli istungi eesistujariigi järeldusi;

– võttes arvesse 4. detsembril 2006. aastal toimunud konkurentsivõime nõukogu 2769. 
kohtumise järeldusi1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Koostöö majanduskasvu ja töökohtade nimel: Lissaboni 
strateegia uus algus” (KOM(2005)0024);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühismeetmed majanduskasvu kiirendamiseks ja tööhõive 
tõstmiseks: ühenduse Lissaboni kava” (KOM(2005)0330);

– võttes arvesse liikmesriikide esitatud riiklikke reformikavasid, 2006. aasta sügisel 
liikmesriikide esitatud aruandeid oma reformikavade rakendamise kohta2 ning komisjoni 
iga-aastases arenguaruandes antud hinnangut riiklike reformikavade rakendamise kohta  
(KOM(2006)0816);

– võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2005. aasta soovitust 2005/601/EÜ liikmesriikide ja 
ühenduse majanduspoliitika üldiste suuniste kohta (2005–2008)3 ning nõukogu 12. juuli 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_fr.htm
3 ELT L 205, 6.8.2005, lk 28.
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2005. aasta otsust 2005/600/EÜ liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta1, mis 
ühiselt moodustavad „majanduskasvu ja tööhõive suunised”;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1982/2006/EÜ, 18. detsember 
2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1639/2006/EÜ, 24. oktoober 
2006, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–
2013)3;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
asutatakse Euroopa Tehnoloogiainstituut (KOM(2006)0604);

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus ühenduse patendi kohta 
(KOM(2000)0412) ja eesistujariigi poolt muudetud teksti4;

– võttes arvesse ühenduse raamprogrammi riigiabi andmise kohta uurimis- ja 
arendustegevusele ning innovatsioonile5 ning komisjoni teatist „Maksusoodustuste 
tõhusam kasutamine teadus- ja arendustegevuse soodustamiseks” (KOM(2006)728);

– võttes arvesse komisjoni personali töödokumenti „Euroopa konkurentsivõime aruanne 
2006” (SEC(2006)1467) ning komisjoni teatist „Majandusreformid ja konkurentsivõime: 
„Euroopa konkurentsivõime aruande 2006“ olulisemad seisukohad” (KOM(2006)0697);

– võttes arvesse 2005. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabelit ja innovatsioonitulemuste 
võrdlevat analüüsi, mis näitab selgelt, et Ameerika Ühendriigid ja Jaapan on selles 
valdkonnas juhtpositsioonil6;

– võttes arvesse OECD teadus-, tehnoloogia- ja tööstusperspektiive (2006)7;

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta resolutsiooni „On aeg tõsta tempot – kasvava 
majandusega ja ettevõtliku Euroopa loomine”8;

– võttes arvesse oma 5. juuli 2006. aasta resolutsiooni ühenduse Lissaboni kava 
rakendamise kohta: rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja 
tööhõivesse: ühtne lähenemisviis9;

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 2006. aasta 

  
1 ELT L 205, 6.8.2005, lk 21.
2 ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
3 ELT L 2006, 9.11.2006, lk 15.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st07/st07119.fr04.pdf
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_323/c_32320061230fr00010026.pdf
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf
7 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,fr_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights
8 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0528.
9 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0301.
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kevadise kohtumise panuse kohta seoses Lissaboni strateegiaga1;

– võttes arvesse eksperdirühma 2004. aasta juuli aruannet „Institutsioonide tõhustamine 
tehnoloogia ülekandmiseks teadussfäärist ettevõtetesse”;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 8. novembri 2006. aasta 
töödokumenti „Investeerimine teadmistesse ja uuendustegevusse” (Lissaboni strateegia), 
teabearuanne INT/325;

– võttes arvesse algatust i2010 ja eelkõige komisjoni teatist „Algatusse i2010 kuuluva e-
valitsuse tegevuskava: Euroopa e-valitsuse loomise kiirendamine ühiseks hüvanguks” 
(KOM(2006)0173);

– võttes arvesse komisjoni 2006. aasta novembri töödokumenti teenuste innovatsiooni 
kohta;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni raportit „Tulevase 
regionaalpoliitika panus Euroopa Liidu innovatsioonisuutlikkuse suurendamisse” 
(A6-0000/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni ja 
õiguskomisjoni arvamusi (A6-0000/2007);

A. arvestades Lissaboni strateegia arengu hetkeolukorda ja sellest tulenevalt veelgi 
ulatuslikuma innovatsioonistrateegia olulisust ülemaailmset konkurentsi silmas pidades;

B. arvestades, et ELi teaduskeskustesse ja patendiametitesse kogutud ulatuslikke teaduslikult 
põhjendatud erialateadmisi ei kasutata piisavalt;

C. arvestades, et innovatsiooni põhieesmärk on edendada ELi konkurentsivõimet ja 
parandada oma kodanike elukvaliteeti;

D. arvestades innovatsiooni osa sotsiaalsete mudelite väljatöötamisel ELi liikmesriikides;

E. arvestades, et teenuste innovatsioonipotentsiaali pole ELis piisavalt kasutatud;

F. arvestades, et üks uuenduslike lahenduste kasutuselevõtu peamisi eeltingimusi on infovoo 
kiirus ja üldine juurdepääs Interneti-teenustele ELis;

G. arvestades innovatsiooni ja autoriõigust käsitleva teabe haldusprotsessi institutsioonilise 
toetuse olulisust;

H. arvestades, et praegune ühtlustatud patendisüsteem ei võimalda võtta arvesse mõnede 
sektorite nõudmisi, ning et väljastatavate patentide arvu oluline kasv suurendab 
kohtuvaidluste ohtu ja takistab innovatsiooni;

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0092.
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I. arvestades innovatsioonipoliitika rahastamist ning asjaolu, et innovatsioonipoliitikas 
peetakse üha olulisemaks riigihankeid ning avaliku ja erasektori partnerlust;

J. arvestades, et interdistsiplinaarne haridus, mis käsitleb traditsiooniliste teadusharudega 
piirnevaid valdkondi, on innovatsiooni eeltingimus;

K. arvestades, et elukestev õpe võib aidata kaasa innovatsioonialaste teadmiste arendamisele, 
ning et infoühiskonna edendamine aitab võidelda tööturult väljatõrjutuse vastu;

L. arvestades, et Euroopa kvaliteedistandardite ja -eeskirjade kehtestamine uue põlvkonna 
toodete ja teenuste väljatöötamise algetapil on innovatsiooni allikas;

M. arvestades, et seitsmes raamprogramm peab soodustama tugevama ja ulatuslikuma, 
konkreetsete ülesannete ja eesmärkidega Euroopa teadusruumi loomist,

1. toetab komisjoni ettepanekut käivitada uus algatus pilootturgude toetuseks, et hõlbustada 
uute, uuenduslike toodete ja teenuste turuleviimist valdkondades, kus EL võib saavutada 
maailma tasandil juhtpositsiooni;

2. märgib, et VKEdel on eriti oluline osa uuenduslike lahenduste rakendamisel;

3. rõhutab vajadust lisada liikmesriikides õppekavadesse tegevusi, mille eesmärk on veelgi 
rõhutada uuenduslike lahenduste, eelkõige ökoloogiliste lahenduste olulisust ja nende 
loojate tähtsat rolli;

4. teeb ettepaneku luua tehnoloogiline ja teaduslik infrastruktuur, mis on vajalik uuenduslike 
lahenduste loomiseks olemasolevates haridusasutustes, et tagada arenguväljavaated 
väikestele teaduskeskustele;

5. kutsub liikmesriike üles rakendama maksualaseid õigusakte, mis julgustavad ettevõtteid 
investeerima rohkem teadusuuringutesse, arendustegevusse ja innovatsiooni;

6. võtab teadmiseks Euroopa tehnoloogiaplatvormide olemasolu ja nõukogu otsuse, mis 
käsitleb avaliku ja erasektori partnerluse vormis tehtavaid Euroopa tehnoloogilisi 
ühisalgatusi Euroopa innovatsiooni põhivaldkondades;

7. kutsub liikmesriike üles määrama kindlaks valdkonnad, mida nad peavad kõige 
uuenduslikumateks, võttes arvesse oma prioriteete;

8. võtab teadmiseks konkurentsivõime ja innovatsiooni programmi, millega nähakse ette 
asjakohased rahastamisvahendid, ning komisjoni teatise „VKEde kasvu rahastamine”, 
milles sätestatakse konkreetsed meetmed riskikapitaliinvesteeringute suurendamiseks;

9. kutsub liikmesriike ja kohalikke kogukondi võtma konkurentsivõime ja innovatsiooni 
programmi raames kasutusele uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi ning juhib 
tähelepanu ka võimalusele kasutada JEREMIE programmi raames VKEdele mõeldud 
finantsabi;

10. märgib, et linnakeskustel võib olla oluline osa kogu piirkonna innovatsioonistrateegia 
koostamisel ning et vajadusel võivad nad võtta enda peale teatavate paljutõotavate 



PR\651544ET.doc 7/12 PE 384.517v01-00

ET

projektide algatamise, nt soojusmajanduse moderniseerimise ning soojuse ja elektri 
koostootmise potentsiaali kasutamise alal, või käivitada muid teadus- ja tehnoloogiaparke 
puudutavaid algatusi;

11. märgib, et maapiirkonnad võivad soodustada biotehnoloogia alaste teadusuuringute 
baasiga uue põlvkonna ettevõtete arendamist;

12. võtab teadmiseks „Europe INNOVA” algatuse, mis pakub dünaamilisemat lähenemisviisi 
teenindussektori uuenduslike ettevõtete asutamisele ja toetamisele;

13. kutsub komisjoni üles looma vajalikke tingimusi Euroinfokeskuste arendamise 
jätkamiseks, et ergutada parema infovoo abil igas ELi piirkonnas uuenduslike lahenduste 
arendamist;

14. on veendunud, et riigihangetel on strateegiline roll uuenduslike toodete ja teenuste 
edendamisel;

15. palub komisjonil moodustada koostöös liikmesriikidega patendiekspertide rühm, et 
koostada uued ühenduse patendieeskirjad;

16. palub komisjonil koostada koostöös liikmesriikidega patendisüsteemile alternatiivsed ja 
täiendavad meetmed, mis pakuksid autoritele õiguskaitset kriminaalõiguslike riskide eest;

17. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et patentsuse ühised eeskirjad oleksid 
kohandatud iga konkreetse sektori tingimustele;

18. palub komisjonil ja liikmesriikidel seoses uue Euroopa patendiga teha ettepanekuid 
menetluse kohta, millega kõrvaldada vähest huvi pakkuvad patendid ja blokeerivad 
patendid, mida on taotletud ainult takistamise eesmärgil;

19. palub komisjonil koostöös Euroopa standardiasutustega võtta tõhusaid meetmeid  Euroopa 
standardite vastuvõtmise institutsioonilise raamistiku tugevdamiseks;

20. kutsub liikmesriike üles ergutama Euroopa standardite osas üksmeele saavutamist, sest 
kiire otsuse tegemine selles valdkonnas on ELi konkurentsivõime seisukohalt väga 
oluline;

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles valima avatud standardeid, mille korral 
intellektuaalomand on kättesaadav tasuta litsentside abil;

22. julgustab liikmesriike edendama oma territooriumil nn teadmuspiirkondade ja klastrite 
loomist, et tagada koostöö kolmandate riikide ekspertidega;

23. võtab teadmiseks Regioonide Komitee algatuse moodustada kohalike kogukondade 
interaktiivse platvormi raames piirkondade võrgustik, eesmärgiga võrrelda ja vahetada 
Lissaboni strateegia rakendamisel omandatud kogemusi;

24. kutsub liikmesriike üles kehtestama teadlaskarjääri kriteeriumid, et võtta arvesse 
kandidaatide pädevust patentide ja innovatsiooni alal;
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25. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid looksid ja edendaksid riiklikke ja Euroopa 
innovatsiooniauhindu;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev raport nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus

Euroopa on eri teadusaladel omandanud märkimisväärsed erialateadmised tänu ülikoolide, 
uurimiskeskuste ja riiklike instituutide, riikide teaduste akadeemiate ning liidu uurimis- ja 
arengukeskuste teadustegevusele. Riikide patendiametitest, viimasel ajal ka Euroopa 
Patendiametist on saanud tähtis teadmiste allikas. Siiski ei ole ühte lihtsat viisi, kuidas muuta 
kõnealused teadmised majandustavaks ja neid tõhusalt kasutada. Euroopa olukorra paradoks 
seisneb selles, et meil on olemas kõrgelt arenenud teadusarenduse keskused – tippkeskused –, 
kuid vähe majanduslikku dünaamikat, et kasutada kõnealuseid teadmisi innovatsioonitegevuse 
arendamise baasina.

Koostatud dokumendi eesmärgiks on realiseerida Lissaboni strateegia ja panna alus Euroopa 
innovatsioonipoliitikale, loetledes selgelt üles selle eesmärgid ja võttes vastu eesmärkide 
saavutamiseks vajaminevad vahendid, mis lihtsustavad:
– ELi praeguste ja tulevaste sotsiaalsete ning majanduslike vajadustega seotud teadusaladega 

tegelemist;
– uurimiskeskuste poolt arendatud kõrgtaseme teadmiste muutmist majandusühikuteks;
– uuenduslike lahenduste praktilist rakendamist majandus- ja sotsiaalsfääris.

2. Innovatsiooni määratlus

Innovatsiooni all tuleks mõista uuenduslikke lahendusi probleemidele, mis tõstatuvad 
kaupade tootmisel või kasutamisel või teenuste osutamisel. Innovatsiooni eesmärk on 
ratsionaliseerida kaupade tootmist, teenuste osutamist ja turul pakutavate toodete kasutamist 
viisil, mille tulemuseks on energia, materjalide ja tööaja säästmine, samuti keskkonna 
kaitsmine ning teenuste kvaliteedi tõstmine. Innovatsioonist kasusaaja ja selle algataja on alati 
üksikisik. Tihtipeale juhtub, et probleemile ei ole veel leitud praktilist lahendust või et see 
juba eksisteerib, kuid kõnealuse lahenduse läbivaatamise, ajakohastamise või muutmisega 
kaasneb uus probleem. Innovatsioon puudutab tooteid, protsesse ja teenuseid.
Innovatsioonitegevuse eesmärk võib teenida soodustatud isikute huve (turustusaspekt), 
arendada konkurentsivõimet (majandusaspekt) või eemaldada kahjulikud keskkonnamõjud 
(keskkonnaaspekt). Kahjuks eksisteerib teatud toodetega seoses ka kunstlikke uuendusi, mis 
seisnevad põhiliselt pakendamise muutuses või eksitavas reklaamis. Kõnealused 
võltsuuendused tuleb täielikult kõrvaldada.

3. Innovatsiooni edendamine

Innovatsioon on protsess, mis hõlmab uute lahenduste loomist või olemasolevate 
väärtustamist nende kohandamise abil uutele inimtegevuse aladele. Et see õnnestuks, on tähtis 
omada põhjalikke teadmisi tegurite kohta, mis julgustavad innovatsioonitegevust. Tuleks 
meeles pidada, et innovatsiooni tulemuseks on tavapäraselt odavamad, tõhusamad ja 
keskkonnasõbralikumad kaubad või tootmismeetodid ning paremini korraldatud, kõrgema 
kvaliteediga ja odavamad teenused. Kõnealuste tegevuste mõju võib varieeruda, kuid siiski 
loovad nad tingimused, mis aitavad suurema tõenäosusega tagada eduka innovatsiooni.
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Põhilised innovatsiooni julgustavad tegurid on:
a) korralikult toimiv kaupade ja teenuste turg;
b) kõrge haridustase kõigil tasanditel;
c) kõrgtasemelised teadusuuringud – nii alus- kui rakendusuuringud;
d) liikmesriikide tegevuse reguleerimine;
ELi puhul kehtivad ka järgmised tegurid:
e) laienemisest tulenev sünergiaefekt,
f) uus patendi- ja litsentsistrateegia,
g) Euroopa teadusruumi väljaarendamine – seitsmes raamprogramm,
h) Euroopa Tehnoloogiainstituudi asutamine,
i) ELi õigusaktid, millega kehtestatakse keskkonnaalased eeskirjad (näiteks REACH direktiiv, 

jäätmete direktiiv ja energeetikat reguleerivad sätted).

4. Innovatsiooni soodustavad meetmed üksikasjalikult

A. Ühtne turg

ELi ühtse turu väljaarendamise protsess on praegu käimas. Korralikult toimiv turg, mis võtab 
arvesse nelja vabadust, on innovatsioonitegevuse parim tagatis.

Käesoleval ajal võimaldab turg:
– kaupade vaba liikumist;
– kapitali vaba liikumist (finantsteenuste turg);
– kommertsteenuste turgu arendatakse, kuid selle täielikuks liberaliseerimiseks tuleb ületada 

haldustõkked (teenuste direktiiv);
– tööjõu vaba liikumise piiranguid vähendatakse järk-järgult.

B. Haridus

Kõigi ELi liikmesriikide haridussüsteemid unifitseeritakse niinimetatud Bologna strateegia 
alusel (näiteks ühtse kolmeetapilise kõrgharidussüsteemi sisseviimine). ELis on registreeritud 
üks suurim kõrghariduse omandanute arvu tõus 1000 elaniku kohta maailmas. Kahjuks ei ole 
lõpetanute poolt omandatud erialad kooskõlas kõige pakilisemate tehnoloogiavajadustega.
Ülemäära palju on humanitaarteaduste, samuti majandusteaduste lõpetanuid. Seejuures on 
hariduses vajadus uute, interdistsiplinaarse iseloomuga õpingute järele, et tagada lõpetanute 
praegusest parem ettevalmistus kiiresti muutuvate tööturu vajadustega kohanemiseks. Samuti 
on vajadus hariduse järele, mis julgustab innovatsiooni ja elukestvat õpet vanusele vaatamata.

C. Teadustegevus

Innovatsiooni arendamiseks on põhiline teha raamprogrammide alusel kulutusi teadus- ja 
arendustegevuse toetamiseks, seda koos programmiga, mida praegu arendatakse koostöös 
Euroopa Investeerimispangaga ja mis on tuntud kui majanduskasvu algatus. Kavas on 
suurendada aastaks 2010 kulutusi teadustegevusele ELis 2,6%ni SKTst, millest kaks 
kolmandikku tuleb erasektorilt. Ideede vahetust võiks parandada teadlaste suurema liikuvuse, 
koostöö ja standardsete tööpõhimõtete, töötasu ja sotsiaalkindlustuse abil. Samuti on tähtis 
värvata eksperte kolmandatest riikidest.

Kriteeriumides noorte teadlaste panuse hindamiseks, et otsustada, kas nad peaksid 
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teaduskarjääri redelil tõusma, eriti rakendusteadustes, ei peaks arvesse võtma mitte ainult 
avaldatud tööde ja tsiteeringute arvu, vaid ka tegevust patentide ja uute arendustööde alal.
Valitud olulised strateegilise tähtsusega tehnoloogilised projekteerimisprobleemid, mis tuleb 
lahendada täieliku uurimistsükli jooksul, tuleks usaldada mitmele konkureerivale 
uurimisrühmale. Kõnealune võib näiteks hõlmata uut ja ebakonventsionaalset 
teedekontseptsiooni või muid transpordiviise või teisi töö- ja eluviisialaseid 
ebakonventsionaalseid lahendusi vananevate Euroopa ühiskondade jaoks. See võib hõlmata 
ka vaba aja veetmise viise.

D. Reguleeriv tegevus

Euroopa Liit, liikmesriigid ja piirkonnad peavad stimuleerima innovatsiooni järgmiste 
meetmete abil:
– maksusoodustuste kasutamine (maksuseadus on riikliku kontrolli all), näiteks võiks ühte osa 
majandussubjektide kulumihüvitisest kasutada innovatsioonifondi asutamiseks;
– konkureerivad pakkumised suurte projektide ettevalmistamiseks ja realiseerimiseks, näiteks 
investeeringud keskkonnakaitsesse ja muudesse valdkondadesse;
– teadus- ja tehnoloogiaparkide loomine liidu vahenditega (Ühtekuuluvusfond);
– avaliku ja erasektori partnerluse kasutamine;
– krediidi tagamine uuenduslike äriplaanide toetamiseks, et arendada teadustöö mõjude 
levitamist;
– ELi eeskirjad, näiteks REACH direktiiv, mis suuresti tänu asenduspõhimõttele võib 
ergutada innovatsioonitegevust.

E. Sünergia ärakasutamine

Positiivse sünergia fenomen tuleneb mastaabiefektist olukorras, kus kaupade ja teenuste turu 
kasv tähendab võimalust toota suuremamahuliste seeriatena ja seepärast odavamalt. Sünergia 
omab veelgi positiivsemat mõju innovatsioonile, kui võtta kasutusele ühtsed ühiseeskirjad ja 
kvaliteedistandardid. Kindlasti oleks võimalusi ära kasutada laienemisest tulenevad eelised, 
kui kasutataks paremini ära olemasolevat potentsiaali, mis on olemas suure hulga haritud 
teadlaste, ehitusinseneride ja muude spetsialistide näol, kes on kaotanud oma töö 
uurimisinstituutide ja projekteerimisasutuste sulgemise või koondamiste tõttu uutes Kesk- ja 
Ida-Euroopa liikmesriikides. Ettevõtete erastamiseaegsed ülevõtmised lääne tootjate poolt 
lõppesid tihtipeale teadus- ja arendustegevuse abirajatiste sulgemisega, sest uutel omanikel 
olid need tavaliselt juba olemas.

F. Patendid

On vaja uut Euroopa patendistrateegiat, mis kaitseks autoriõigusi, kuid ei monopoliseeriks 
teadmisi innovatsiooni alal või eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi 
innovatsioonist kasu saada. Kõnealune strateegia eeldab olemasolevate 1973. aasta Euroopa 
patendikonventsiooniga kehtestatud patentimiskriteeriumide ülevaatamist, et muuta need 
täpsemaks ning võib-olla laiaulatuslikumaks, ilma et see võimaldaks erinevaid õiguslikke 
tõlgendusi, näiteks seoses sellise kontseptsiooniga nagu tehniline abi. Patendi andmise 
menetlust tuleb lihtsustada ja kiiremaks muuta. See võiks olla näiteks kaheetapiline protsess, 
tänu millele võiks kulukas patendialane uurimistegevus toimuda niipea, kui esitatud leiutis on 
leidnud sponsori. Patendi andmise menetluse esimene etapp oleks piiratud idee 
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registreerimisega, mis tagab selle autorile eelisõiguse ja teeb tema tehnilise plaani 
kättesaadavaks avalikuks kontrollimiseks nende poolt, kes on huvitatud selle praktilisest 
rakendamisest.

5. Innovatsiooni prognoosimine

Innovatsiooni prognoosimise ja tehnoloogia arengu erinevate meetodite seast tuleks erilist 
rõhku pöörata ekstrapoleerimisele, tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kasutamisele 
ning teiste hulgas ka Delfi meetodile. Kõige enam lubavamad innovatsioonialad on need, kus 
traditsiooniliste teadmiste sektorid kattuvad. Selleks on ühelt poolt vaja interdistsiplinaarset 
lähenemist, millega aga teisalt peavad kaasnema süsteemianalüüsid. Suurim 
innovatsioonipotentsiaal asub teadmiste sektorites, mis hõlmavad info- ja sidetehnoloogiat 
ning meditsiini, info- ja sidetehnoloogiat ning energeetikat, info- ja sidetehnoloogiat ning 
ettevõtlust, info- ja sidetehnoloogiat ning logistikat, keskkonda ja energeetikat, keskkonda ja 
kemikaale (REACH), keskkonda ja ruumilist arengut, uusi materjale ja energeetikat, uusi 
materjale ja meditsiini.

6. Kokkuvõte

Nagu näeme, sõltub innovatsioon ühelt poolt täielikult turumehhanismidest ning teiselt poolt 
kesksest reguleerimisest, samuti projektide eelarvevahenditest finantseerimisest või 
kaasfinantseerimisest.

Tõenäosusteooria ütleb meile, et ELi edu innovatsiooni alal, mõõdetuna näiteks viimase 
kolme aasta jooksul innovatsiooni kasutusele võtnud ettevõtjate arvuna kogu sihtrahvastiku 
ettevõtjate arvust, sõltub eelkõige kõikvõimalike meetmete rakendamisest, mis võimaldavad 
kõnealust protsessi stimuleerida.


