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Sissejuhatus

Innovatsioon on Euroopa jaoks ilmselgelt oluline. Euroopa Liit vajab innovatsiooni 
ülemaailmse konkurentsivõime turgutamiseks, teadmusbaasi rakendamiseks, 
majandusolukorra parandamiseks ja peamiste 21. sajandil ühiskonna ees seisvate probleemide 
lahendamiseks. 

Innovaatilise Liidu algatus on seni kõige olulisem ja konkreetsem katse Euroopa integreeritud 
innovatsioonipoliitikani jõudmiseks. Poliitika edukuse alus on hästi kooskõlastatud koostöö ja 
kõikide asjaomaste osaliste maksimaalne kaasamine kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil.

Kõige tähtsamad on jõupingutused innovatsiooni ergutamiseks ühtse turu lõpuleviimise ning 
tugeva tööstus- ja kaubanduspoliitika abil, pöörates tähelepanu toorainete tarnekindlusele. 

Arvestades kõikide partnerite kaasamist ja nende entusiasmi, võib oodata, et mõtteainet jätkub 
piisavalt. Käesolev töödokument on ühise innovatsiooni loomise algus.

Lisavõimalused kodanike ja inimeste kesksele innovatsioonile.

Kuigi Innovaatilise Liidu eesmärk on peamistele ühiskonna ees seisvatele probleemidele 
lahenduste otsimine, ei selgu dokumendist, millisel viisil kodanikud otseselt 
uuendustegevusse kaasatakse.  Innovatsiooni taganttõukamisel tuleb põhitähelepanu pöörata 
kodanike nõudmistele ja kodanikke peab olema võimalik kaasata kaasautoritena. 

Komisjon on õigesti hinnanud, et puudujäägid hariduse ja teadustegevuse ja 
innovatsioonitegevusega seotud oskustes suurenevad.  Avalik ja erasektor peavad 
investeerima kõnealuste puudujääkide ületamisse, ergutades alt-üles-lähenemist, kasutades 
selliseid projekte nagu „haridus loomingulisuse huvides/haridus innovatsiooni huvides“.  
Euroopa majandus peab olema teadmuspõhine ühiskond. 

Sotsiaalne innovatsioon

Innovaatiline Liit peab parandama Euroopa teadusuuringute tasuvust – mitte üksnes 
tehnoloogilise või ärialase, vaid samuti sotsiaalse tasuvuse tähenduses.  Kuna Euroopa on 
ühiskonna ees seisvate tõsiste probleemidega silmitsi, on Euroopa Komisjon teinud õigesti, 
võttes need oma ideede aluseks.  Kõnealuste peamiste probleemide lahendamiseks on vaja nii 
tehnilist kui ka sotsiaalset innovatsiooni; neid ei saa vaadelda teineteisest eraldi ja neid tuleb 
kasutada koos ja ühekorraga.  Sotsiaalne innovatsioon peab saama kasu kõikidest 
innovatsioonile suunatud üldistest toetusmeetmetest.

Euroopa Komisjoni kavatsus käivitada 2011. aastaks Euroopa sotsiaalse innovatsiooni 
katseprojekt (Innovaatilise Liidu seitsmes kohustus) on väga tervitatav. Eraldiseisvast 
katseprojektist siiski ei piisa. Sotsiaalne innovatsioon tuleks igal võimalikul juhul kaasata 
innovatsioonipartnerlustesse, alustades täisväärtusliku eluperioodi pikendamise 
katseprojektiga.
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Sotsiaalne innovatsioon on mitmetahuline, näiteks avaliku sektori algatatud innovatsioon ning 
sotsiaalsetes ja juhtimisprotsessides loodud sotsiaalne innovatsioon. Eraldi tähelepanu on vaja 
pöörata protsesside/juhtimise innovatsiooni toetamisele (nt energia säästmine või 
tööprotsessid).

Poliitika ja rahastamise killustumine

Teatises Innovaatilise Liidu kohta hinnatakse, et teadus- ja arendustegevuse toetussüsteem on 
Euroopas äärmiselt keerukaks muutunud. Komisjon kutsub seetõttu üles lihtsustamisele. Üks 
lihtsamaks muutmise viis, eelkõige VKEde jaoks, on universaalteenistuse kasutuselevõtt.  See 
tähendab ühe (teenindus)keskuse loomist, kus VKEd, teadlased, ülikoolid, teaduskeskused, 
piirkonnad, ettevõtted jne saavad taotleda teadus- ja innovatsioonitegevuseks Euroopa, 
riiklikku ja kohalikku rahastamist.  Universaalteenistus võiks samuti osutada selliseid 
teenuseid nagu erinevate osaliste kokkuviimine tulevaste Euroopa 
innovatsioonipartnerlustega. 

Euroopa vajab uut lähenemist innovatsiooni rahastamisele, et jõuda dünaamiliste 
innovaatiliste väikefirmade rajamiseni ja aidata neil kasvada.  Vaja on uusi partnerlusi, et 
jagada riske ning parandada kättesaadavate vahendite kombineerimise võimalusi, vajadusel ka 
riikidevahelisel tasandil.  Sotsiaalse innovatsiooni taganttõukamiseks on vahendeid vaja 
rahastada ka ELi tasandil. 

Riigihanked

Nii nagu on kirjas komisjoni teatises Innovaatilise Liidu kohta, moodustavad riigihanked 17% 
ELi SKPst ja võivad olla seetõttu põhiliseks vahendiks innovatsiooni soodustava keskkonna 
loomisel (Innovaatilise Liidu üheksateistkümnes kohustus). Mitmetele stiimulitele vaatamata 
on praegu innovaatilistele toodetele ja teenustele suunatud vähe riigihankeid, sealhulgas enne 
turuleviimist korraldatavaid riigihankeid. Küsimus on selles, kuidas saaks kõnealuseid 
riigihankeid ergutada? Valitsustele kohustusi kehtestades või (siduvaid) eesmärke püstitades? 
Mida saame õppida näiteks Hollandilt või USAlt?

Intellektuaalomand – ühenduse patent ja Euroopa patendi kohtualluvus

Tugev ja tasakaalustatud intellektuaalomandi õiguste süsteem on innovatsiooni üks kõige 
olulisematest raamtingimustest. Seetõttu tuleb ELi jaoks välja töötada kõikehõlmav 
intellektuaalomandi strateegia.

On vastuvõetamatu, et Euroopas võivad patendiga seotud kulud olla kümme korda suuremad 
kui samal patendil USAs või Jaapanis.  Riiklike patendisüsteemide ühtlustamist Euroopas on 
arutatud alates 1960ndate lõpust, ehkki tulemusi on vähe.

Komisjoni kavatsusele ühenduse patendi loomiseks (Innovaatilise Liidu neljateistkümnes 
kohustus) avaldatakse tugevat toetust. Liikmesriikidel palutakse esitada 2011. aastaks 
kokkulepe ja hoiduda võimalikest kiirendatud koostöö menetlustest huvitatud liikmesriikide 
seas.  Patentide andmise õigus on liiga oluline, et seda ühtsel innovatsiooniturul killustada. 
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Ühenduse patendi kehtestamisega samal ajal tuleks viivitamata tegeleda ka Euroopa patendi 
ühtlustatud kohtualluvusega.

Vaja on kogu ELi hõlmavat tegutsemist ja intellektuaalomandi ostmise, müümise ja jagamise 
turgu, sealhulgas kasutamata intellektuaalomandile juurdepääsu võimaldamist. 

Näitajad

et hinnata Innovaatilise Liidu rakendamist ja jälgida teadus- ja arendustegevuse arengut ning 
innovatsiooni liikmesriikides, on hästi kavandatud innovatsiooninäitajate olemasolu väga 
oluline. Näiteks võib tuua Ameerika Ühendriikides käimasoleva STAR-mõõtesüsteemi 
algatuse, mida saaks kasutada ka suunisena võimalike näitajate kindlaksmääramise 
edendamisel, mis teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni taset kõige paremini kajastavad. 
Näitaja peab keskenduma väljundile ja mõjule ning tagama rahvusvahelise võrreldavuse. 

Euroopa innovatsioonipartnerlused 

Innovaatilises Liidus võetakse kasutusele Euroopa innovatsioonipartnerlused (Innovaatilise 
Liidu kahekümnes ja kahekümne esimene kohustus). Euroopa innovatsioonipartnerlused 
kujutavad endast uut innovaatilist kontseptsiooni, mille eesmärgiks on sünergia loomine 
Euroopa ja liikmesriikide praeguste ja tulevaste algatuste vahel innovatsiooni valdkonnas ning 
tulemuste ja kasu tekkimise suurendamine ja kiirendamine Euroopa ühiskonnas. 

Euroopa innovatsioonipartnerlused ei pea olema seotud uue programmiga, vaid toimima 
stabiilsust tagava vahendina miinimumkriteeriumide kehtestamise kaudu teadus- ja 
arendustegevuses. Euroopa innovatsioonipartnerluste lisandväärtus, võrreldes ühiste 
tehnoloogiaalgatuste, ühisprogrammi, Euroopa tehnoloogiaplatvormide, Euroopa 
teaduspiirkonna, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ja juhtivate turgude 
algatusega, seisneb selles, et tegemist ei ole veel ühe teadus- või innovatsiooniprogrammiga, 
vaid pigem olemasolevate programmide kooskõlastamise ja selle kaudu praeguse killustatuse 
kõrvaldamise vahendiga.  Edu saavutamiseks peavad Euroopa innovatsioonipartnerlused 
püstitama ambitsioonikaid, kuid teostatavaid eesmärke, mis inspireerivad nii kodanikke kui ka 
ettevõtjaid. Näiteid inspireerivate „Inimene kuul” eesmärkide kohta:

 süsinikdioksiidi teket mittemõjutavad eluruumid aastaks 2020
 liiklusest põhjustatud süsinikdioksiidi tekke vähendamine 50% võrra aastaks 2016
 prügilate ehituse lõpetamine aastaks 2020
 ELi keskmine eluiga 80 aastat
 haruldaste muldmetallide taastumine 95% ulatuses aastaks 2025

Esimeses täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlevas katseprojektis, mida Euroopa 
Parlament soojalt tervitab, on selline selge eesmärk püstitatud: 

 keskmise täisväärtusliku eluperioodi pikendamine kahe aasta võrra

VKEde rolli suurendamine



DT\839168ET.doc 5/5 PE452.785v01-00

ET

VKEdel on innovatsiooni edu tagamisel äärmiselt tähtis roll. Innovaatiline Liit hindab, et 
VKEd suudavad anda suure ja olulise panuse. VKEde rolli suurendamiseks tuleks tagada 
kapitali piisav kättesaadavus (Innovaatilise Liidu üheteistkümnes ja kaheteistkümnes 
kohustus).

Suurem piirkondadele keskendumine

Kohapealse majandustegevuse turgutamisel on piirkonnad väga olulised, sest nemad tagavad 
teadustegevuse, energia ja liikuvuse infrastruktuuri.  Piirkonnad on ülimalt olulised. 
Piirkondadel peab seetõttu olema Euroopa innovatsioonipartnerlustes aktiivne ja väga oluline 
osa.


