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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et Euroopa siseturg soodustab innovatsiooni ning et liikumine innovaatilise liidu 
suunas – mida toetavad komisjoni koordineeritud algatused ja liikmesriikide pühendumus 
– loob ettevõtetele, eelkõige innovaatilistele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele
uusi võimalusi, toetab tugevalt töökohtade loomist ja sotsiaalset ühtekuuluvust, aitab 
kaasa uuele ja püsivale majanduskasvule ning vastab ELi kodanike ja tarbijate 
sotsiaalsetele vajadustele; tunnustab komisjoni avarat strateegilist lähenemisviisi, kus 
nõudlus- ja pakkumispõhised vahendid on kombineeritud horisontaalsete ja valdkondlike 
vahenditega, ning nõuab, et komisjon alustaks avatud dialoogi asjasse puutuvate 
sidusrühmadega;

2. rõhutab, et vaja on tõhustada ja edendada teadusuuringute, arendustegevuse ja 
innovatsiooni rahastamist ELis ning vaja on see kindlustada; rõhutab, et väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ning mikroettevõtetele on eelkõige vaja juurdepääsu 
jõukohasele rahastamisele ja selleks tuleb suurendada mitmesugustes 
innovatsiooniprojektides osalemise võimalust; rõhutab vajadust kõrvaldada ELi 
õigusraamistikus takistused riskikapitalifondide piiriülesele toimimisele ja lihtsustada 
innovaatiliste ettevõtete noteerimist väärtpaberibörsidel; nõuab, et komisjon rakendaks 
asjakohaseid meetmeid ELi rahastamisprogrammide toimimise parandamiseks, nimelt 
nende ettevõtete tasustamise kaudu, mis osalevad aktiivselt innovatsiooniprojektides, ja 
keerukate haldusmenetluste lihtsustamise kaudu; peab eriti kahetsusväärseks 
teadusuuringute, innovatsiooni ja arendustegevuse rahastamiseks mõeldud ja juba vastu 
võetud oluliste instrumentide, nagu näiteks energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-
Plan) ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (CIP) puudulikku 
rahastamist; nõuab, et komisjon lihtsustaks vahendite kättesaadavust nendele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele ning mikroettevõtetele, kes võtavad omaks innovaatilise 
lähenemisviisi;

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni tegevuskava, mis on suunatud nii linna- kui ka 
maapiirkondade ja ääremaade väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning 
mikroettevõtetele; rõhutab, et innovatsioon keskkonnasõbraliku tehnoloogia vallas annab 
võimaluse kiirendada üleminekut jätkusuutlikumale majandusele ja et kõrged sotsiaalsed, 
keskkonnaalased ja tarbijakaitse standardid ergutavad ettevõtteid ning avalikku sektorit 
välja töötama innovaatilisi lahendusi avalike teenuste osutamiseks; nõuab, et komisjon 
võtaks ülalmainitut arvesse ühtse turu akti lõpliku versiooni koostamisel;

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi teadustegevuse ja innovatsiooni programmidest 
toetuse taotlemise haldusmenetluste lihtsustamist, et suurendada ettevõtete võimalusi ELi 
rahastatavates projektides osalemiseks; märgib, et lihtsustatud menetlused aitavad 
suurendada VKEde võimekust kavandada projekte ja kirjutada ettepanekuid, tagada 
riiklike rahastamisvahendite tulemuslikku ja tõhusat kasutamist ning vältida vahendite 
kulutamist keerukate eeskirjade täitmiseks, halduskuludeks ja ülemääraseks 
kontrollimiseks;
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5. rõhutab, et innovaatiliste toodete arendamisel on väga tähtis osa standardimisel; on 
seisukohal, et komisjoni lubatud algatus – kiirendada ja ajakohastada Euroopa standardite 
vastuvõtmist, eelkõige seoses kohandustega, mis on tingitud info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna erilisest dünaamikast ja vajadusest muuta 
standardid VKEdele paremini kättesaadavaks – aitab edendada innovatsiooni ja avada 
VKEdele juurdepääsu uutele turgudele;

6. rõhutab alternatiivsete rahastamisallikate tähtsust teadus- ja arendustegevuses osalevate 
innovaatilistele ettevõtetele, eriti selliste projektide rahastamiseks, mille eesmärk on 
teadus- ja arendustegevuse tulemuste turuleviimine koostöös ülikoolide ja 
teaduskeskustega; toetab eelkõige selliste üleeuroopaliste riskikapitalivahendite loomist, 
mis viivad kokku riiklikud ja erainvesteeringud, et luua paremini toimiv 
rahastamiskeskkond kiiresti arenevatele ja innovaatilistele VKEdele, ja soovitab 
komisjonil teha koostööd Euroopa Investeerimispanga, Euroopa Investeerimisfondi ja 
liikmesriikide ekspertasutustega, et veelgi rõhutada selle töö prioriteetsust;

7. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid avaliku sektori pingutusi innovaatiliste 
põhimõtete rakendamisel ja käivitaksid avaliku sektori innovatsiooni alase uue 
teadusuuringute programmi näiteks e-valitsuse, e-tervishoiu ja e-hangete valdkonnas ning 
levitaksid avalikus halduses häid tavasid, millega vähendatakse bürokraatiat ja võetakse 
omaks kodanikukeskne poliitika; rõhutab, et avalikul sektoril on täita tähtis osa selles, et 
avalikkus hakkaks digitaalset siseturgu rohkem usaldama;

8. palub komisjonil, liikmesriikidel ning kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel 
propageerida e-hangete kasutamist ning eelkõige kommertskasutusele eelnevate hangete 
kasutuselevõttu, sh ühis- ja elektrooniliste hangete kasutamist, pöörates samal ajal 
nõuetekohast tähelepanu andmekaitse-eeskirjade järgimisele, mis on ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub komisjonil riigihankeid käsitleva õigusliku 
raamistiku üldise läbivaatamise osana eeskätt täpsustada ja lihtsustada asjaomaseid 
eeskirju ning võimaldada hankijatel läbipaistvamalt kasutada kommertskasutusele 
eelnevat hanget; palub komisjonil ja liikmesriikidel soodustada ka täpsete ja tõsiste 
sotsiaalsete, keskkonnaalaste, õiglase kaubanduse ja innovatsiooni kriteeriumide 
läbipaistvat kasutamist riigihangetes, pärssimata sealjuures VKEde aktiivset osalemist 
uute ja innovaatiliste lahenduste väljatöötamisel ja järgides kehtivaid konkurentsieeskirju;

9. nõuab, et komisjon esitaks vajalikud õigusakti ettepanekud täielikult toimiva digitaalse 
ühtse turu loomiseks 2015. aastaks, kuna see parandaks märkimisväärselt 
uuendustegevuse raamtingimusi; rõhutab, et algatused peavad olema ambitsioonikad 
eelkõige tähtsamates valdkondades, nagu autoriõigus, e-kaubandus (sh e-kaubanduse 
tarbijapoliitika) ja avaliku sektori teabe kasutamine;

10. toetab tugevalt komisjoni ELi väikeettevõtete innovatsioonialase teadustegevuse (SBIR) 
programmi, et välja selgitada tehnoloogiaga seostuvad avaliku sektori probleemid ning 
rahastada teadus- ja arendustegevuse projekte, millega leida uusi lahendusi nii senistele 
kui ka esilekerkivatele probleemidele, ning palub komisjonil seda käsitada esmatähtsa 
ülesandena;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seadma innovatsioonipoliitika keskmesse ühtse turu 



AD\861425ET.doc 5/6 PE456.879v03-00

ET

väljakujundamise, sh meetmed digitaalse ühtse turu edendamiseks, kuna sellega tagatakse 
tarbijatele paremad hinnad ja parem kvaliteet, toetatakse uuenduslike toodete arendamist, 
edendatakse töökohtade loomist ELis ja luuakse ELile uusi kasvuvõimalusi juhtivatel 
turgudel;

2. väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle parandada ettevõtete uuendustegevuse 
raamtingimusi, pidades eelkõige silmas intellektuaalomandi õigusi ja ELi patendi 
väljatöötamist;

13. toetab komisjoni valmidust hakata uuesti tegelema intellektuaalomandi teemaga, mis on 
unarusse jäetud; usub, et üks viis selle saavutamiseks võiks olla Euroopa patendifondi 
loomine, mis annaks litsentside süsteemi kaudu Euroopa ettevõtetele, eriti innovaatilistele 
VKEdele ühiselt kasutatavad patendid;

14. rõhutab ühenduse hästitoimiva patendi tähtsust teadustöö ja innovatsiooni siseturu loomise 
seisukohalt;

15. kutsub liikmesriike üles uuendama oma haridussüsteeme, eelkõige teaduse valdkonnas; 
soovitab aktiivsemat konsulteerimist ja tihedamat koostööd ettevõtete ja ülikoolide vahel, 
et tagada õpingute käigus omandatud oskuste võimalikult täpne vastavus eri 
majandusharude nõudmistele; rõhutab, et oluline on suurendada Euroopa 
kõrgharidusasutuste atraktiivsust teadlastele, ning toetab sel eesmärgil Euroopa Marie 
Curie nimeliste stipendiumide süsteemi püsivaks muutmist, kuna see etendab olulist rolli 
teadlaste liikuvuse edendamisel Euroopa Liidus;

16. peab kahetsusväärseks, et akadeemiliste kutsealade töötajatel esineb endiselt tööjõu vaba 
liikumise alaseid takistusi, nagu näiteks pensioniõiguste ülekantavusega seotud 
probleemid; rõhutab vajadust arendada välja süsteem, mis ergutaks aktiivselt teadlaste ja 
teaduslike töötajate liikuvust Euroopa ülikoolide ja teaduskeskuste vahel; rõhutab, et see 
edendaks teadmiste vahetust ning soodustaks tugevalt innovatsiooni ja Euroopa 
teadmistepõhise majanduse tekkimist;

17. on seisukohal, et innovatsioon ja loovus on liidu majanduse taastumise seisukohalt ülimalt 
tähtsad ning et ei tohi alahinnata liidu teaduslike ja tehnoloogiliste edusammude 
ärakasutamist uutes kaupades ja teenustes; 

18. tuletab meelde, et eesmärk on investeerida 3% SKPst teadus- ja arendustegevusse ning 
sellest moodustab erasektori osa 2% ja avaliku sektori osa 1%; märgib, et teadustegevuse 
eraviisilises rahastamises on veel märgatavaid puudujääke, mida on võimalik ületada 
ainult äriühingute, sh VKEde regulatiivkeskkonna kohandamise teel; toetab eelkõige 
komisjoni tööd tegelikul innovatsioonialasel tulemuslikkusel põhineva uue põhinäitaja 
väljaarendamisel, kuna see oleks informatiivsem kui tulemuslikkuse mõõtmine arvulistest 
eesmärkidest lähtudes;

19. toonitab, et oluline on saavutada 2014. aastaks üldise juhtimisstruktuuri loomise, riiklike 
programmide järkjärgulise ühtlustamise, halduseeskirjade sujuvamaks muutmise ning 
teadlaste piiriülese liikuvuse edendamise kaudu hästitoimiv Euroopa teadusruum.
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