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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab innovaatilise liidu algatust kui ELi majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu 
põhialust, pidades eelkõige silmas kaasavat haridussüsteemi kõikidel tasanditel, 
sealhulgas kutseharidust ja -koolitust;

2. soodustab innovatsiooni laiemas mõttes, mis hõlmab kogu protsessi algideest lõpptooteni, 
pidades eelkõige silmas innovatsiooni ärimudelites ja teenustes, ning mille puhul 
kasutatakse täielikult ära loovat potentsiaali Euroopa tööstuse ja majanduse mitmekesistes 
ettevõtlusvormides (suurettevõtted, VKEd, sotsiaalmajandusettevõtted ja 
organisatsioonid) ning haridusasutustes;

3. tunnistab kultuuri- ja loovtööstuse tähtsust innovatsiooni kontekstis, võttes arvesse, et 
uurimuste kohaselt on suhteliselt rohkem kultuuri- ja loovtööstuse teenuseid kasutavad 
firmad ka innovatsiooni alal märgatavalt edukamad;

4. väljendab heameelt selle üle, et komisjon toetab avatud ja koostöötahtelist innovatsiooni, 
mis annab pikaajalist sotsiaalset ja majanduslikku kasu; kiidab sellega seoses heaks 
komisjoni lubaduse levitada, edastada ja kasutada teadustulemusi, sealhulgas võimaldada 
vaba juurdepääsu väljaannetele ja andmetele, mis on saadud avaliku sektori rahastatud 
uurimistegevuse tulemusel; ergutab komisjoni otsima vajalikke vahendeid nende 
eesmärkide saavutamiseks ning rõhutab Euroopa digitaalse raamatukogu (EUROPEANA)
rolli selles valdkonnas;

5. kiidab heaks komisjoni seisukoha, kus tõstetakse esile kiire interneti kiirema 
kasutuselevõtmise tähtsust, et suurendada Euroopa kodanike võimalusi innovatsioonis 
osaleda ning sellesse oma panus anda ja et kaasata innovatsiooni kõik osalised ja kõik 
piirkonnad;

6. rõhutab, et Euroopa on vaja muuta akadeemilise tipptasemega piirkonnaks, mida 
iseloomustab suurem liikuvus, mitmekesisus ja investeerimine teadustöösse, sealhulgas 
alusuuringutesse, et luua Euroopa teadusruum ja maksimeerida Euroopa 
innovatsioonivõimest tulenevat sünergiat ning minimeerida kattuvat teadustööd;

7. rõhutab, et tähtis on omandada põhioskused ja hea üldine kultuuritase, et tagada parem 
kohanemisvõime töökeskkonnaga; toonitab, et keeleõpe on sellega seoses eriti oluline;

8. peab kahetsusväärseks mitmes liikmesriigis tehtud teaduse ja hariduse eelarvekärpeid ning 
kordab, kui tähtis on tagada nende valdkondade piisav rahastamine;

9. kutsub liikmesriike üles looma klastreid ja tingimusi, kus innovatsioon kiireneks, ning 
toetama nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt tugevamate partnerlussidemete arendamist 
haridusasutuste ja ärimaailma vahel, kusjuures õppekavade koostamisel tuleks arvesse 
võtta ka ettevõtete vajadusi;
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10. nõuab, et valitsemise kõikidel tasanditel, nii kohalikul ja piirkondlikul, riiklikul kui ka 
Euroopa tasandil, tehtaks koos kõigi sidusrühmadega koordineeritud jõupingutusi 
innovaatilise liidu algatuse rakendamiseks ning et seejuures võetaks arvesse innovatsiooni 
hariduslikku ja kultuurilist mõõdet;

11. on arvamusel, et innovatsiooni edendamisel kõigis valdkondades on esmatähtis koostada 
spetsiaalsed teadusliku ja tehnilise kultuuri edendamise programmid;

12. peab vajalikuks intellektuaalomandi õiguste reformi, et võimaldada teadmiste ja 
tehnoloogiliste oskusteadmist edasiandmist ning luua õiglased tingimused koostööks, eriti 
teaduslikuks koostööks nii ELi piires kui ka kolmandate riikidega;

13. kinnitab, et innovatsiooni soodustab võrgu erapooletus ja standardite avatus;

14. toonitab, kui oluline on sotsiaalne innovatsioon selleks, et vastata igat liiki sotsiaalsetele 
vajadustele ja parandada töötingimusi, et edendada tervist ja juurdepääsu haridusele ning 
teadmistele, kultuurile ning tervishoiu- ja sotsiaalteenustele;

15. rõhutab, et sotsiaalses innovatsioonis on tähtis roll sotsiaalsel ettevõtlusel (kooperatiivid, 
vastastikused kindlustusseltsid, ühingud ja sihtasutused), sest seal töötatakse välja ja 
rakendatakse vahendid täitmaks vajadusi, mida turg ega tavaettevõtluse vormid arvesse ei 
võta;

16. rõhutab ka sotsiaalse ettevõtluse rolli juhtimisuuendustes, mille eesmärgiks on saavutada 
kõigi töötajate täielik osalus ettevõtte otsuste tegemises ja juhtimises;

17. tuletab meelde, et kõrgem haridus on innovaatiliste ideede arengu seisukohast tähtsaim 
valdkond, ning rõhutab seetõttu, et kõrghariduse õppekavades on tähtis arvesse võtta 
ühiskonna ja majanduse tänapäevaseid vajadusi;

18. on rahul, et komisjon pöörab erilist tähelepanu suurema soolise tasakaalu saavutamisele 
teadustöös, ning kutsub komisjoni esitama erisoovitusi tõelise soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks nii lühikese aja jooksul kui võimalik;

19. rõhutab, et teadustööl ja innovatsioonil on eelkõige sotsiaalteaduste valdkonnas oluline 
roll vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel, näiteks kaasates eakaid inimesi 
kõnealusesse tegevusvaldkonda, ning väärtustab selliseid algatusi nagu „Teadusega 
vaesuse vastu” ja 2012. aasta nimetamist Euroopa aktiivsena vananemise aastaks; tõdeb 
selle tähtsust, et teadustöö tulemusteks oleksid praktilised rakendused, tooted ja teenused;

20. rõhutab nende riikide uuendusvõimet, kes ei ole ELi liikmed, kuid teevad ELiga 
idapartnerluse raames koostööd, ning nõuab nende riikide kaasamist innovaatilise liidu 
algatusse;

21. juhib tähelepanu sellele, et üks viis innovaatilise liidu eesmärkide rakendamiseks on 
intellektuaalomandi õiguste kaitse poliitika ühtlustamine ja Euroopa patendi loomine.
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