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ETTEPANEKUD

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

1. nõuab, et ühine strateegiline raamistik oleks kooskõlas tööstuspoliitikaga ja selles 
edendataks teadus- ja innovatsiooniprogrammide ning ühtekuuluvusfondide vahelist 
koordineerimist, kuid ilma et see fondidesse eraldatud vahendeid negatiivselt mõjutaks;

2. on arvamusel, et teadusuuringutes ja innovatsioonis jääb Euroopa Liit maha sellistest 
suurema majandusega riikidest nagu USA ja Jaapan ning samuti sellistest suurtest kasvava 
majandusega riikidest nagu Hiina; julgustab seetõttu komisjoni tegema ettepanekut ühise 
strateegilise raamistiku kohta, mis peaks tagama, et ELi rahalisi vahendeid 
teadusuuringuteks ja innovatsiooniks kasutatakse tulemuslikult; leiab, et vaja on 
integreeritumat lähenemisviisi, et arendada edasi haridust, teadusuuringuid ja 
innovatsiooni ning saavutada eesmärk investeerida teadus- ja arendustegevusse 3% SKPst;

3. nõuab, et ühine strateegiline raamistik lihtsustaks halduskorda standardsema eeskirjade 
kogumi arendamisega, mis hõlmab kõiki ELi teadus- ja innovatsiooniprogrammides 
osalejaid; nõustub komisjoniga, et Euroopa standardid on oluline samm selleks, et tuua 
teadustulemused turule ja tõendada tehnoloogiaid, ning et nad saavad seda juhtrolli täita 
vaid juhul, kui nad peavad sammu tehnoloogiate arengu ja aina kiiremate 
tootearendustsüklitega;

4. rõhutab standardiseerimise rolli teadustöö ja innovatsiooni edendamisel, kuna see aitab 
kaasa konkurentsivõime suurenemisele ja pakub tarbijaile suuremat turvalisust; nõuab 
seetõttu standardiseerimise tähtsuse arvestamist projektide ühe hindamiskriteeriumina;

5. on veendunud, et innovatsioon ja loovus on majanduse taastumiseks väga olulised ja et 
liidu teaduslike ja tehnoloogiliste läbimurrete uuteks kaupadeks ja teenusteks muutmise 
tähtsust ei tohi alahinnata; ootab, et eraldatakse piisavalt rahalisi vahendeid ja uusi 
investeeringuid, et luua tõeline ühtne teadmiste turg, mis meelitaks ligi rohkem 
innovatsioonisõbralikke äriettevõtteid ja ettevõtjaid, looks uusi kõrge lisandväärtusega 
töökohti ja lahendaks olulisi ühiskondlikke probleeme;

6. rõhutab, kui oluline on luua pädevusvõrgustikke ning integreerida ELi poliitikavaldkondi 
ja liikmesriikide strateegiaid piirkondliku ja kohaliku valitsuse rolli tugevdamise abil; on 
arvamusel, et teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks eraldatud liikmesriikide 
rahastamisvahendite koondamisel oleks tulemuste osas suurem lisandväärtus, kuna sellega 
avataks uued võimalused suurte strateegiliste projektide rahastamiseks;

7. soovitab integreerida Euroopa Tehnoloogiainstituut täielikult ühisesse strateegilisse 
raamistikku, et ehitada üles Euroopa tippkeskus ettevõtluse ja tööstuse jaoks, mis oleks 
suuteline konkureerima ülemaailmsel tasandil akadeemilises tegevuses osalejatega ning 
toetaks ja edendaks ELi innovatsioonioskusi ja konkurentsivõimet, pidurdades samas 
ajude äravoolu, meelitades ligi rahvusvahelisi andeid ja investeerides kasvavate 
teadmistega majandusse;
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8. rõhutab avaliku ja erasektori partnerluse edendamise olulisust; nõuab ühiste 
tehnoloogiaalgatuste lihtsustamist, vältimaks suurte summade eraldamist vaid üksikutele 
projektidele, ning samuti riigiabi andmise eeskirjade lihtsustamist täiesti läbipaistvalt ning 
tõhusa, mittebürokraatliku järelevalve korra kaudu, et pikaldased menetlused ei takistaks 
innovatsiooni;

9. nõuab avaliku sektori ostujõu kasutamist selleks, et ergutada riigihangete, sh 
kommertskasutusele eelnevate hangete abil innovatsiooni, mis võib võimaldada 
riigiasutustel jagada riske ja hüvesid tarnijatega ilma riigiabi kaasamata; rõhutab, et on 
oluline tagada, et hankijad peaksid kinni uudsete lahenduste, eelkõige pakkujate 
oskusteabe konfidentsiaalsusest; teeb ettepaneku lihtsustada asjaomaseid riigiabi ja 
riigihangete eeskirju ja muuta need paindlikumaks; kutsub üles rakendama aktiivset 
toetus- ja koolituspoliitikat ning taotlema ka õiguskindlust riigiasutustele ja tarnijatele, kes 
otsustavad innovatiivsete lahenduste kasuks;

10. nõuab, et komisjon viiks järgmise finantsraamistiku jaoks läbi ELi eelarveprioriteetide 
finantsauditi ja seaks prioriteediks Euroopa lisandväärtusega projektid, mis suudaksid 
tõhustada ELi konkurentsivõimet ja lõimumist teadusuuringute, teadmiste ja innovatsiooni 
valdkonnas;

11. tervitab komisjoni kavatsust parandada raamtingimusi ettevõtete innovatsiooniks, eriti 
seoses intellektuaalse omandi õiguste ja ELi patendi ja Euroopa standardimisalaste 
õigusaktide vastuvõtmisega; toonitab, et intellektuaalse omandi õigused peaksid 
garanteerima tasakaalu kasutamise ja tehnosiirde vahel ning juurdepääsu teaduslikele 
tulemustele ning nende kiire leviku; leiab, et innovaatilistele noortele ettevõtjatele tuleks 
anda abi patendi taotlemisel, eelkõige Euroopa patendi loomise kontekstis;

12. on veendunud, et teadustööle suunatud avaliku sektori eraldised peavad saama 
kvalitatiivse hinnangu riiklike kulutuste arvestamisel, kui hinnatakse keskpika perioodi 
eelarve-eesmärke;

13. on seega arvamusel, et komisjon ja liikmesriigid peaksid tunnustama VKEde tähtsust 
Euroopa innovatsiooni tugevdamisel; toonitab, et vaja on edasisi meetmeid, et toetada 
VKEde teadusuuringuid ja lihtsustada asjakohase teabe andmisega nende osalust ELi 
teadus- ja innovatsiooniprogrammides; on seisukohal, et komisjon peaks soodustama 
rahalise abi saamist ja eraldama osa teadusuuringute jaoks ette nähtud eelarvevahenditest 
väikestele turuosalistele, väikestele teadusasutustele, väikestele ja mikrotaseme 
uurimisettevõtetele ning noorte ettevõtjate ja ärinaiste juhitavatele VKEdele ning 
premeerima võrgustike ja klastrite loomist;

14. nõuab, et katsetataks uusi ja innovatiivseid rahastamismeetodeid, näiteks ELi projekti 
võlakirju ja innovatsioonikuponge, mis võimaldaksid ettevõtetel kasutada ressursse otse 
akrediteeritud uurimiskeskustes; kõnealustele kupongidele ei tuleks kohaldada 
kuluaruandlust, sest nende kasutamist tõendaksid keskused, kus kuponge kulutatakse; 
lisab, et keskused võiks akrediteerida liikmesriigi või piirkondlikul tasandil ja seda 
kinnitada Euroopa institutsioon, nagu Teadusuuringute Ühiskeskus;

15. soovitab premeerida riskikapitalifondide ja Euroopa Liidu väliste üksuste osalemist 
projektides;
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16. rõhutab vajadust lihtsustada menetlusi ja tagada ülemaailmsete muutustega sammu 
pidamise ja poliitiliste prioriteetide ajakohastamise huvides skeemile paindlikud 
mehhanismid;

17. peab riigi- ja piirkondlike asutuste, ülikoolide ja uurimisinstituutide, ettevõtete, VKEde ja 
kodanikuühiskonna vahelist sünergiat arvestatavaks väärtuseks, kuna see on teaduse ja 
ühiskonna vajaduste eduka kooskõlastamise aluseks; rõhutab, et on vaja arendada välja 
süsteem, mis julgustaks aktiivselt teadlaste liikuvust Euroopa ülikoolide ja akadeemiliste 
keskuste vahel, sealhulgas lihtsustades nende kutsekvalifikatsioonide vastastikust 
tunnustamist ja tagades pensionide ülekantavuse; toonitab, et see stimuleeriks teadmiste 
jagamist ja oleks äärmiselt kasulik innovatsiooni ja Euroopa teadmistepõhise majanduse 
esilekerkimise seisukohast;

18. nõuab Teadusuuringute Ühiskeskuse rolli tugevdamist ELi 2020. aasta strateegia kohaselt 
liidu arengupoliitika teaduslike ja majanduslike analüüside eest vastutava asutusena; on 
seisukohal, et Teadusuuringute Ühiskeskuse panus raamprogrammi alusel toimuvasse 
innovatsioonitegevusse peaks sisaldama tõhustatud koostööd tööstusega;

19. arvestades, et EL on maailma suurim turg ja et maailmamajandus muutub aina 
teadmistepõhisemaks, peaksid ELi eri teadus- ja innovatsioonivahendid pidevalt 
kohanduma turusuundumustega ja neile reageerima, võttes arvesse tarbija vaatepunkti;

20. teeb komisjonile ettepaneku leida konkreetsed võrdlusalused, et mõõta innovatsiooni 
tulemuslikkust ja edusamme ELi kõigi eri teadus- ja innovatsioonivahendite puhul; on 
veendunud, et vaja on teabe ja erinevate rahastamisprogrammide ja -projektide abil 
saavutatud tulemuste levitamist, et parandada arusaamist innovatsiooniprotsessist ja 
vähendada lõhet Euroopa kodanike ning teadusliku ja tehnoloogilise arengu vahel;

21. nõuab Euroopa teadusruumi valdkonna eeskirjade ja menetluste ühtlustamist, arvestades 
arvukate vahendite olemasolu;

22. tuletab meelde, et eesmärk eraldada teadus- ja arendustegevusele 3% SKPst koosneb 2% 
(erasektori) ja 1% (riikliku kulutuse) osast; märgib, et erasektori teaduskulutuste 
valdkonnas on veel teatavaid puudujääke, mida saab ületada vaid kohandades õiguslikku 
keskkonda ettevõtetega, sh VKEdega; toetab eriti komisjoni tööd uue põhinäitaja 
väljaarendamisel, mis põhineb innovatsiooniteenuse osutamisel, sest see oleks 
informatiivsem kui tulemuste mõõtmine arvuliste eesmärkide põhjal;

23. tervitab ELi väikeettevõtjate innovatsioonialase teadustegevuse programmi, mille eesmärk 
on selgitada välja tehnoloogiaga seotud avaliku sektori väljakutsed ja rahastada teadus- ja 
arendusprojekte, et arendada uusi lahendusi nii vanadele kui ka esilekerkivatele 
probleemidele.
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