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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle
(2006/2274(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Tietämyksestä käytännön toimiin: laajapohjainen 
innovaatiostrategia EU:lle" (KOM(2006)0502),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma 
Euroopalle" (KOM(2003)0226),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: 
Lisää tutkimusta ja innovaatiota – Investointi kasvuun ja työllisyyteen: Yhteinen 
lähestymistapa" (KOM(2005)0488) sekä siihen liittyvät komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjat (SEC(2005)1253 ja SEC(2005)1289),

– ottaa huomioon Hampton Courtin huippukokouksen päätöksellä perustetun tutkimus- ja 
kehitystyötä sekä innovointia käsitelleen riippumattoman asiantuntijaryhmän 
tammikuussa 2006 laatiman raportin "Innovatiivisen Euroopan luominen" (nk. Ahon 
raportti),

– ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmät, joissa unionista päätettiin tehdä maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin tietoon perustuva talous, ja Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 sekä 23. ja 
24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2006 järjestetyn kilpailukykyneuvoston 2769. kokouksen 
päätelmät1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi 
– Uusi alku Lissabonin strategialle" (KOM(2005)0024),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteiset toimet kasvun ja työllisyyden hyväksi –
Yhteisön Lissabon-ohjelma" (KOM(2005)0330),

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden esittämät kansalliset uudistusohjelmat, jäsenvaltioiden 
syksyn 2006 raportit kansallisten uudistusohjelmiensa täytäntöönpanosta sekä komission 
vuosittaisessa edistymiskertomuksessaan (KOM(2006)0816)2 esittämän arvioinnin näiden 
kansallisten uudistusohjelmien täytäntöönpanosta,

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2005 annetun neuvoston suosituksen 2005/601/EY
jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (vuosiksi 2005–
2008)3 ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista 12. heinäkuuta 2005 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf.
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_en.htm.
3 EUVL L 205, 6.8.2005, s. 28.
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tehdyn neuvoston päätöksen 2005/600/EY 1, jotka yhdessä muodostavat "työllisyyttä ja 
kasvua koskevat yhdennetyt suuntaviivat",

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY2,

– ottaa huomioon kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 
24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen
N:o 1639/2006/EY3,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
teknologiainstituutin perustamisesta (KOM(2006)0604),

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista (KOM(2000)0412) ja 
puheenjohtajavaltion tarkistaman tekstin4,

– ottaa huomioon yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan 
myönnettävälle valtion tuelle5 ja komission tiedonannon "Verokannustimien tehokkaampi 
käyttö tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseksi" (KOM(2006)0728),

– ottaa huomioon Euroopan kilpailukykyraportin 2006 (SEC(2006)1467) ja komission 
tiedonannon "Talouden uudistukset ja kilpailukyky: Euroopan kilpailukykyraportin 2006 
tärkeimmät viestit" (KOM(2006)0697),

– ottaa huomioon vuotta 2005 koskevan Euroopan innovaatioiden tulostaulun 
(innovaatiotoiminnan vertailun), josta käy selkeästi ilmi, että Yhdysvallat ja Japani ovat 
johtavassa asemassa innovaatioiden suhteen6,

– ottaa huomioon OECD:n tiede-, teknologia- ja teollisuuskatsauksen 20067,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 30. marraskuuta 2006 antaman päätöslauselman
aiheesta "Aika kiristää tahtia – yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen"8,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 2006 antaman päätöslauselman 
yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpanosta: Lisää tutkimusta ja innovaatiota –
Investointi kasvuun ja työllisyyteen: Yhteinen lähestymistapa9,

  
1 EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21.
2 EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
3 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15. 
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st07/st07119.en04.pdf.
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_323/c_32320061230en00010026.pdf.
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf.
7 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights.
8 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0528.
9 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0301.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 15. maaliskuuta 2006 antaman päätöslauselman 
kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin 
strategiaa koskevista näkemyksistä1,

– ottaa huomioon heinäkuussa 2004 laaditun asiantuntijaraportin, joka koskee laitosten 
toiminnan tehostamista teknologian siirtämiseksi tutkimuslaitoksilta elinkeinoelämälle,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 8. marraskuuta 2006 antaman 
valmisteluasiakirjan, jossa käsitellään investoimista tietoon ja innovointiin (Lissabonin 
strategia), tiedonanto INT/325,

– ottaa huomioon i2010-aloitteen ja erityisesti komission tiedonannon "i2010-aloitteeseen 
kuuluva sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma: vauhtia sähköiselle hallinnolle 
Euroopassa kaikkien hyväksi" (KOM(2006)0173),

– ottaa huomioon marraskuussa 2006 esitetyn palvelualan innovaatioita käsittelevän 
komission valmisteluasiakirjan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön tulevan aluepolitiikan vaikutuksista 
EU:n innovatiiviseen kapasiteettiin (A6-0000/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-
asioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon sen, missä vaiheessa Lissabonin strategian toteuttaminen on, ja siihen 
liittyen kattavamman innovointistrategian tarpeen maailmanlaajuista kilpailua silmällä 
pitäen,

B. katsoo, ettei EU:n tiedekeskuksiin ja patenttivirastoihin kertynyttä merkittävää 
erityisasiantuntemusta hyödynnetä riittävästi,

C. katsoo, että innovoinnin perustavoite on kilpailukyvyn kasvattaminen ja EU:n 
kansalaisten elämänlaadun parantaminen,

D. ottaa huomioon innovoinnin roolin EU:n jäsenvaltioiden sosiaalisten mallien
muovaamisessa,

E. katsoo, että palvelujen tarjoamia innovointimahdollisuuksia on hyödynnetty heikosti 
EU:ssa,

F. katsoo, että yksi innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton merkittävistä edellytyksistä on 
tiedonkulun nopeus ja että Internetistä on tultava EU:ssa yleispalvelu,

G. ottaa huomioon innovaatioita ja tekijänoikeuksia koskevan tiedon hallinnointiin suunnatun 
institutionaalisen tuen tarpeen,

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0092.
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H. ottaa huomioon, että nykyinen "yhtenäinen" patenttijärjestelmä ei pysty ottamaan 
huomioon erityisalojen tarpeita ja että myönnettyjen patenttien määrän inflatorinen kasvu 
kasvattaa oikeusriitojen vaaraa ja rajoittaa innovointia,

I. ottaa huomioon innovaatiopolitiikan rahoituksen sekä sen, että julkisten 
hankintasopimusten ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien osuus siitä on 
kasvanut,

J. ottaa huomioon, että innovointi edellyttää monitieteistä koulutusta, joka käsittää 
perinteisten tieteenalojen rajamaastoon kuuluvia alueita,

K. ottaa huomioon, että elinikäinen oppiminen voi edistää innovaatioihin liittyvän tiedon
laajentamista ja että tietoyhteiskunnan edistäminen auttaa ehkäisemään syrjäytymistä 
työmarkkinoilta,

L. ottaa huomioon, että eurooppalaisten laatustandardien ja -normien luominen 
uudenaikaisten tuotteiden ja palveluiden kehityksen varhaisessa vaiheessa on 
innovaatioiden lähde,

M. ottaa huomioon, että seitsemännen puiteohjelman on muovattava vahvistettu ja laajennettu 
eurooppalainen tutkimusalue, jolla keskitytään konkreettisiin ja tavoitteellisiin tehtäviin,

1. suhtautuu suopeasti komission ehdotukseen, joka koskee uutta edelläkävijämarkkinoita 
koskevaa aloitetta, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille innovatiivisia tuotteita ja 
palveluja aloilla, joilla EU voi saavuttaa maailmanlaajuisen johtoaseman;

2. panee merkille, että innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotossa erityisessä roolissa ovat 
pienet ja keskisuuret yritykset;

3. panee merkille, että jäsenvaltioiden koulujen opetusohjelmiin on tarpeen sisällyttää 
oppitunteja, joiden tarkoituksena on korostaa innovatiivisten ratkaisujen, erityisesti 
ympäristöalan innovaatioiden, keksijöiden merkitystä ja roolia;

4. edellyttää, että innovaatioiden luomisen kannalta välttämättömiä teknologisia ja tieteellisiä 
perusrakenteita luodaan nykyisten koulutuskeskusten yhteyteen, jotta varmistetaan 
pienempien tutkimuskeskusten kehitysmahdollisuudet;

5. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan sellaisen verolainsäädännön, joka houkuttelee yrityksiä 
käyttämään varoja tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin;

6. ottaa huomioon eurooppalaisten teknologiayhteisöjen olemassaolon sekä neuvoston 
päätöksen, joka koskee eurooppalaisen innovoinnin avainaloilla julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien muodossa tehtäviä yhteisiä teknologia-aloitteita;

7. pyytää jäsenvaltioita määrittelemään innovatiivisimpina pitämänsä alat ja asettamaan ne
tärkeysjärjestykseen;

8. ottaa huomioon kilpailukykyä ja innovaatioita koskevan ohjelman, joka tarjoaa riittävät 
rahoitusvälineet, sekä komission tiedonannon "Pk-yritysten kasvun rahoittaminen", jossa 
esitetään konkreettisia toimia riskipääomasijoitusten kasvattamiseksi;
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9. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisyhteisöjä hyväksymään ympäristöystävällisiä 
innovaatioita kilpailukykyä ja innovaatioita koskevan ohjelman puitteissa ja kiinnittää 
myös huomiota mahdollisuuteen hyödyntää pk-yrityksille tarkoitettua rahoitusapua 
Jeremie-ohjelman puitteissa;

10. panee merkille, että kaupungit voivat esittää merkittävää osaa innovaatiostrategian 
laatimisessa koko aluetta varten ja ne voivat tarvittaessa ottaa aloitteen käsiinsä joissakin 
erityisen lupaavissa hankkeissa, esimerkiksi lämpötaloudellisen modernisoinnin ja sähkön 
ja lämmön yhteistuotannon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä, tai toteuttaa 
muita toimia tiede- ja teknologiapuistojen puitteissa;

11. toteaa, että maaseutualueista voi tulla sellaisten uuden sukupolven yritysten kasvulle 
otollinen paikka, joilla on taustanaan bioteknologian alan tieteellistä tutkimusta;

12. ottaa huomioon Europe Innova -aloitteen, jossa on omaksuttu dynaamisempi 
lähestymistapa innovatiivisten palvelualan yritysten luomiseen ja tukemiseen;

13. kehottaa komissiota luomaan edellytykset euroneuvontakeskusten jatkokehitykselle, jotta 
ne edistäisivät innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä paremman tiedonkulun kautta 
jokaisella EU:n alueella;

14. arvioi, että julkisilla hankinnoilla on strateginen rooli innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen edistämisessä;

15. pyytää komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa perustamaan patenttialan 
asiantuntijaryhmän tarkoituksena laatia uusi eurooppalainen patenttilainsäädäntö;

16. pyytää komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laatimaan vaihtoehtoisia ja 
patenttijärjestelmää täydentäviä tapoja antaa keksijöille oikeudellinen suoja 
rikosoikeudellisten menettelyjen riskiä vastaan;

17. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että patenttikelpoisuuden määrittävät 
yhteiset vaatimukset mukautettaisiin eri alojen olosuhteisiin;

18. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita uuden eurooppalaisen patentin puitteissa ehdottamaan 
tapoja poistaa patentit merkityksettömiltä ratkaisuilta eli niin kutsutut "nukkuvat" patentit, 
joiden tarkoitus on ainoastaan estävä;

19. kehottaa komissiota yhteistyössä eurooppalaisten standardointielinten kanssa ottamaan 
käyttöön tehokkaita toimia eurooppalaisten standardien hyväksymistä koskevien 
institutionaalisten puitteiden vahvistamiseksi;

20. kehottaa jäsenvaltioita edistämään yksimielisyyteen pääsemistä eurooppalaisista 
standardeista ottaen huomioon, että nopea toimiminen tässä asiassa on avaintekijä EU:n 
kilpailukyvyn kannalta;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suosimaan avoimia standardeja, joiden kautta 
henkinen omaisuus on saatavilla ilmaisten lisenssien ansiosta;
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22. kannustaa jäsenvaltioita edistämään alueillaan niin kutsuttujen "tietämyksen alueiden" 
sekä klustereiden perustamista, jotka tekevät yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden 
asiantuntijoiden kanssa;

23. panee merkille alueiden komitean aloitteen alueiden kytkemisestä verkostoksi siten, että 
ne muodostavat paikallisyhteisöjen vuorovaikutteisen foorumin, tavoitteena vertailla ja 
vaihtaa Lissabonin strategian täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia;

24. pyytää jäsenvaltioita määrittämään tieteellisen uran arviointiperusteet siten, että 
ehdokkaiden saavutukset patenttien ja innovaatioiden alalla otetaan huomioon;

25. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan ja edistämään kansallisia ja 
eurooppalaisia innovaatiopalkintoja;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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PERUSTELUT

1. Johdanto

Eurooppa on kerännyt merkittävän määrän asiantuntemusta erilaisilla tieteenaloilla 
yliopistojen, tutkimuskeskusten ja kansallisten instituutioiden, kansallisten tiedeakatemioiden 
ja unionin tutkimus- ja kehityselinten suorittaman tutkimuksen kautta. Kansalliset 
patenttivirastot edustavat merkittävää tiedon lähdettä, samoin myös, viime aikoina, Euroopan 
patenttivirasto (EPO). Mitään yksinkertaista tapaa muuttaa tämä tietämys käytännön 
taloudelliseksi toiminnaksi, jotta sitä voitaisiin tehokkaasti hyödyntää, ei kuitenkaan ole. 
Euroopassa vallitsevassa tilanteessa on paradoksaalista se, että meillä on pitkälle kehittyneitä 
tietämyksen kehittämisen keskuksia – osaamiskeskuksia, mutta ei juuri mitään taloudellista
liikevoimaa tämän tiedon käyttämiseen innovatiivisten toimintojen kehittämisen perustana.

Tämän nyt laaditun asiakirjan tavoitteena on panna Lissabonin strategia täytäntöön ja laskea 
perusta Euroopan innovaatiopolitiikalle lausumalla selkeästi sen tavoitteet ja ottamalla noiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi käyttöön välineitä, jotka helpottavat:
– ryhtymistä toimiin EU:n nykyisten ja tulevien sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden 

täyttämiseen suunnatuilla tutkimusaloilla, 
– tutkimuskeskusten pitkälle kehittyneen tietämyksen siirtämistä taloudellisen toiminnan 

yksiköihin,
– innovatiivisten ratkaisujen käytännön soveltamista talouden ja yhteiskunnan piirissä. 

2. Innovaation määritteleminen

Innovaation pitäisi käsittää tarkoittavan innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin, joita nousee esiin 
tavaroiden valmistuksessa tai käytössä tai palvelujen tarjonnassa. Innovoinnin tavoitteena on 
järkeistää tavaroiden valmistamista, palvelujen tarjoamista ja markkinatuotteiden käyttöä 
tavalla, joka johtaa energian, materiaalien ja työajan säästöihin, sekä suojella ympäristöä ja 
parantaa palvelujen laatua. Edunsaaja ja innovaation alkuunpanija on aina yksittäinen 
ihminen. Usein käytännön ratkaisua ongelmaan ei ole vielä löydetty tai voi myös olla, että 
ratkaisu on jo olemassa, mutta uusi ongelma tekee välttämättömäksi tuon ratkaisun 
tarkistamisen, nykyaikaistamisen tai muuttamisen. Innovointi koskee tuotteita, prosesseja ja 
palveluita. Innovaatiotoimien päämääränä voivat olla edunsaajien intressit 
(markkinointinäkökulma), kilpailukyvyn kehittäminen (taloudellinen näkökulma) tai 
kielteisten ympäristövaikutusten poistaminen (ympäristönäkökulma). Valitettavasti on 
olemassa myös "keinotekoisia innovaatioita", jotka liittyvät tiettyihin tuotteisiin ja käsittävät 
pääasiassa pakkaukseen tehtäviä muutoksia tai harhaanjohtavaa mainontaa. Nämä 
valeinnovaatiot on syytä täysin poistaa. 

3. Innovoinnin edistäminen

Innovointi on prosessi, jossa on kyse uusien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotosta tai 
olemassa olevien parantamisesta mukauttamalla ne uusille inhimillisen toiminnan aloille. Jos 
sen halutaan onnistuvan, on erittäin tärkeää omata täysi tietämys niistä tekijöistä, jotka 
edistävät innovointitoimia. Olisi syytä muistaa, että innovoinnin tuloksena syntyy yleensä 
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halvempia, tehokkaampia tai ympäristöystävällisempiä tavaroita tai tuotantotekniikkoja ja 
paremmin organisoituja, laadukkaampia ja halvempia palveluita. Näiden toimintojen vaikutus 
voi vaihdella, mutta ne luovat olosuhteet, jotka auttavat lisäämään menestyksekkään 
innovoinnin todennäköisyyttä.

Innovointia edistävät olennaiset tekijät ovat:
(a) hyvin toimivat tavara- ja palvelumarkkinat, 
(b) korkea koulutustaso kaikilla tasoilla,
(c) pitkälle kehittynyt tieteellinen tutkimus – sekä perustutkimus että soveltava tutkimus,
(d) jäsenvaltioiden toimintojen sääntely.

EU:n tapauksessa myös seuraavat seikat ovat tärkeitä:
(e) EU:n laajentumiseen liittyvät synergiavaikutukset,
(f) uusi patentti- ja lisenssistrategia,
(g) Euroopan tutkimusalueen ja seitsemännen puiteohjelman kehittäminen,
(h) Euroopan teknologiainstituutin perustaminen,
(i) EU:n säädökset, joihin sisältyy ympäristöä koskeva oikeudellinen sääntely (esimerkiksi 

REACH-direktiivi, jätedirektiivi ja energia-alaa koskevat säännökset).

4. Innovaatiota edistävät toimet yksityiskohtaisesti

A. Yhtenäismarkkinat. 

EU:n yhtenäismarkkinoiden luominen on parhaillaan käynnissä oleva prosessi. Hyvin 
toimivat markkinat, joilla kaikki neljä vapautta otetaan huomioon, antavat parhaan takuun 
innovaatiotoimintojen onnistumiselle. 

Tällä hetkellä nämä markkinat tarjoavat:
– tavaroiden vapaan liikkuvuuden;
– pääoman vapaan liikkuvuuden (rahoituspalvelumarkkinat);
– kaupallisten palveluiden markkinat ovat syntymässä, mutta niiden täydellinen 

vapauttaminen edellyttää hallinnollisten esteiden poistamista (palveludirektiivi);
– myös työntekijöiden liikkuvuutta koskevia rajoituksia ollaan asteittain poistamassa. 

B. Koulutus 

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät on yhtenäistetty niin kutsutun Bolognan 
strategian puitteissa (esimerkiksi yhtenäisen kolmivaiheisen koulutusjärjestelmän 
käyttöönotto korkeimmalla asteella). Mitä tulee korkea-asteen loppututkinnon suorittajien 
määrään tuhatta asukasta kohti, EU:ssa tämän määrän kasvu on ollut maailman korkeimpia. 
Valitettavasti loppututkinnon suorittajien opintokokonaisuuksien rakenne tahtoo olla nykyisin 
tarpeellisimpien teknisten suuntausten kannalta epäsuotuisa. Korkeakoulututkinnon 
suorittaneet ovat enimmäkseen opiskelleet humanistisia aineita tai liikkeenjohtoa. Kuitenkin 
nyt on tarve uusista koulutussuuntauksista kohti useita tieteenaloja käsittäviä opintoja, jotta 
tuotettaisiin sellaisia tutkinnon suorittaneita henkilöitä, joilla on paremmat valmiudet kuin 
nykyisillä sopeutua työmarkkinoiden nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Tarvitaan myös 
koulutusta, joka edistää innovaatiota ja elinikäistä oppimista, iästä riippumatta. 
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C. Tutkimus 

Tutkimukseen ja kehitykseen puiteohjelmien kautta sekä yhteistyössä Euroopan 
investointipankin (EIB) kanssa kehitteillä olevan ohjelman, joka tunnetaan nimellä 
"kasvualoite", kautta käytettävät varat ovat innovoinnin kehityksen kannalta keskeisiä. 
Tarkoituksena on, että vuoteen 2010 mennessä tutkimukseen käytettävät varat kasvavat 
2,6 prosenttiin BKT:stä, ja kaksi kolmannesta näistä tulee yksityiseltä sektorilta. Ideoiden 
vaihtoa voitaisiin parantaa lisäämällä tutkijoiden liikkuvuutta yhteisön sisällä, yhteistyön 
kautta ja ottamalla heidän kohdallaan käyttöön työskentelyä, palkkaa ja sosiaaliturvaa 
koskevat yhtenäistetyt periaatteet. On myös tärkeää rekrytoida asiantuntijoita kolmansista 
maista.

Nuorten tutkijoiden tuotoksen arvioinnissa käytettävissä kriteereissä, joiden perusteella 
päätetään, pitäisikö heidän yletä tutkijan uralla, erityisesti soveltavilla tieteenaloilla, olisi 
otettava huomioon paitsi julkaisujen ja sitaattien määrä myös toiminta patenttien ja uuden 
kehityksen alalla. Valikoituja tärkeitä teknisen suunnittelun ongelmia, joilla on strateginen 
merkitys ja jotka on ratkaistava täyden tutkimusjakson aikana, olisi uskottava joukolle 
keskenään kilpailevia tutkimusryhmiä. Tämä voisi esimerkiksi tarkoittaa uuden ja 
epätavanomaisen tieliikennevälineen tai muun liikennevälineen kehittämistä tai muiden 
epätavanomaisten ratkaisujen kehittämistä, jotka liittyvät työmenetelmiin ja elämäntapoihin 
ikääntyvissä eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Kyseeseen saattaisi tulla myös vapaa-
ajanviettotapojen kehittäminen.

D. Sääntelytoimet

Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden on elvytettävä innovointia seuraavin keinoin:
– verokannustimien käyttö (verolainsäädäntö kuuluu kansalliseen toimivaltaan), 

esimerkiksi osa taloudellisten toimijoiden poistokirjauksista voitaisiin käyttää 
innovaatiorahaston perustamiseen;

– tärkeimpien hankkeiden valmistelua ja toteuttamista koskevien tarjouskilpailujen 
järjestäminen, esimerkiksi ympäristönsuojeluun tehtävien investointien kohdalla ja 
muillakin aloilla;

– tiede- ja teknologiapuistojen perustaminen unionin varoilla (koheesiorahasto);
– julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien käyttö;
– luottotakuut sellaisten innovatiivisten liiketoimintasuunnitelmien tukemiseksi, jotka 

edistävät spin-off-yritysten syntymistä;
– jotkut EU:n säädökset, esimerkiksi REACH-direktiivi, joka saattaa antaa sysäyksen 

merkittävälle innovaatiotoiminnalle, eikä vähiten "korvaamisperiaatteen" ansiosta.

E. Synergioiden hyödyntäminen

Myönteisen synergian ilmiö juontuu mittakaavavaikutuksista, jossa tavaroiden ja palveluiden 
markkinoiden kasvu merkitsee sitä, että ne voidaan tuottaa sarjoissa suuremmassa 
mittakaavassa ja näin ollen halvemmalla. Synergialla on vielä myönteisempiä vaikutuksia 
innovaatioon, jos yhdenmukaisia yhteisiä sääntöjä ja laatunormeja otetaan käyttöön. Varman 
mahdollisuuden laajentumisen hyödyntämiseen voisi tarjota sen olemassa olevan potentiaalin 
parempi hyödyntäminen, jota edustavat lukuisat koulutetut tutkijat, rakennusinsinöörit ja muut 
asiantuntijat, jotka ovat menettäneet työpaikkansa tutkimuslaitosten ja suunnittelutoimistojen 
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sulkemisen tai niissä tehtyjen leikkausten seurauksena EU:n uusissa Itä- ja Keski-Euroopassa 
sijaitsevissa jäsenvaltioissa. Läntisten tuottajien yksityistämisjärjestelyjen puitteissa tekemät 
yritysostot ovat usein johtaneet tutkimus- ja kehitysyksiköiden sulkemiseen, koska uusilla 
omistajilla tavallisesti jo oli tällaiset yksiköt. 

F. Patentit 

Tarvitaan uutta eurooppalaista patenttistrategiaa, joka turvaa tekijänoikeudet, mutta ei 
monopolisoi innovatiivista tietoa tai erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia hyödyntää sitä. Tämän strategian puitteissa on tarkistettava tähänastisia 
patentoitavuusperusteita, jotka on vahvistettu vuoden 1973 Euroopan patenttisopimuksessa, 
tarkoituksena tehdä niistä täsmällisempiä ja mahdollisesti laajempialaisia jättämättä 
kuitenkaan mahdollisuuksia erilaisiin oikeudellisiin tulkintoihin, esimerkiksi sellaisten 
käsitteiden yhteydessä kuten "tekninen lisäys". Itse patentointiprosessia on yksinkertaistettava 
ja nopeutettava. Ehkä se voisi olla kaksivaiheinen prosessi, jossa kallis patenttitutkimus 
voitaisiin toteuttaa heti kun ehdotetulle keksinnölle olisi löytynyt sponsori. 
Patentointiprosessin ensimmäinen vaihe rajoittuisi idean rekisteröintiin ja takaisi sen 
keksijälle etusijan sekä toisi hänen suunnitelmansa saataville niiden tahojen yleiseen 
tarkasteluun, jotka ovat kiinnostuneita sen käytännön sovelluksista.

5. Innovaatioiden ennustaminen

Erilaisten innovaatioita ja teknologian kehitystä koskevien ennustusmenetelmien joukossa 
olisi erityisesti painotettava muun muassa ekstrapolointimenetelmää, todennäköisyysteoriaa ja 
matemaattista tilastotiedettä hyödyntävää menetelmää, delfoi-menetelmää. Lupaavimmat 
alueet innovaation kannalta ovat perinteisten tiedonalojen päällekkäisyyskohdat. Näin ollen 
yhtäältä tarvitaan tieteidenvälistä lähestymistapaa, mutta siihen on samanaikaisesti liitettävä 
järjestelmäanalyysi. Suurimmat innovaatiomahdollisuudet ovat osaamiseen perustuvilla 
aloilla, joita ovat muun muassa: tieto- ja viestintätekniikka ja lääketiede, tieto- ja 
viestintätekniikka ja energia, tieto- ja viestintätekniikka ja liiketoiminta, tieto- ja 
viestintätekniikka ja logistiikka, ympäristö ja energia, ympäristö ja kemikaalit (REACH), 
ympäristö ja aluekehitys, uudet materiaalit ja energia, uudet materiaalit ja lääketiede jne.

6. Yhteenveto

Kuten olemme nähneet innovaatio riippuu yhtäältä puhtaista markkinamekanismeista ja 
toisaalta keskitetystä sääntelystä sekä hankkeiden rahoittamisesta tai osarahoittamisesta 
budjettivaroin.

Todennäköisyysteorian mukaan EU:n menestys innovaatioiden alalla, mitattuna niiden 
taloudellisten toimijoiden määrällä, prosenttiosuutena kohdeväestön toimijoiden 
kokonaismäärästä, jotka ovat ottaneet käyttöön innovaatioita esimerkiksi viimeisten kolmen 
vuoden aikana, riippuu todennäköisesti kaikkien mahdollisten tätä ilmiötä stimuloivien 
toimien toteuttamisesta. 
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