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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühenduse innovatsioonipoliitika läbivaatamise kohta muutuva maailma taustal
(2009/2227(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Ühenduse innovatsioonipoliitika läbivaatamine muutuva 
maailma taustal” (KOM(2009)0442);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Valmistumine tulevikuks: võtmetehnoloogiate ühise 
strateegia väljatöötamine ELis” (KOM(2009)0512/3);

– võttes arvesse nõukogu 26. novembri 2009. aasta järeldusi „Towards a competitive, 
innovative and eco-efficient Europe ─ a contribution by the Competitiveness Council to 
the post-2010 Lisbon agenda”;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 22. mai 2008. aasta resolutsiooni tööstuspoliitika 
vahekokkuvõtte kohta – panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr
294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut2;

– võttes arvesse nõukogu 22. mai 2008. aasta järeldusi „Promoting creativity and innovation 
through education and training”; 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta resolutsiooni teadmiste 
rakendamise kohta praktikas: Euroopa laiapõhjaline innovatsioonistrateegia3;

– võttes arvesse oma 5. juuli 2006. aasta resolutsiooni ühenduse Lissaboni kava 
rakendamise kohta: rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni – investeerimine kasvu ja 
tööhõivesse: ühtne lähenemisviis4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust 
nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)5;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsust 
1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogramm (2007–2013)6;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus ühenduse patendi kohta 
(KOM(2000)0412);

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0226.
2 ELT L 97, 9.4.2008, lk 1.
3 ELT C 103E, 24.4.2008, lk 455.
4 ELT C 103E, 13.12.2006, lk 640.
5 ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
6 ELT L 310, 9.11.2006, lk 15.
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– võttes arvesse ühenduse raamprogrammi riigiabi andmise kohta uurimis- ja 
arendustegevusele ning innovatsioonile ning komisjoni teatist „Maksusoodustuste 
tõhusam kasutamine teadus- ja arendustegevuse soodustamiseks” (KOM(2006)0728);

– võttes arvesse komisjoni personali töödokumenti „Assessing Community innovation 
policies in the period 2005-2009” (SEC(2009)1194);

– võttes arvesse komisjoni personali töödokumenti „A Strategy for ICT R&D and 
Innovation in Europe: Raising the Game" (SEC(2009)0289)”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2010),

A.  arvestades, et komisjon on oma teatises „Ühenduse innovatsioonipoliitika läbivaatamine 
muutuva maailma taustal” välja kuulutanud muudetud innovatsioonistrateegia, mis 
esitatakse tegevuskava vormis;

B. Arvestades, et see tulevane innovatsioonistrateegia peab olema tihedalt seotud 
strateegiaga „EU 2020”;

C. arvestades, et ettevõtete innovatsioonivõime sõltub olulises osas piisavate rahaliste 
vahendite kättesaadavusest, ja arvestades, et praegusest majanduskriisist johtuvad 
raskused laenu saamisel võivad ettevõtete innovatsioonivõimet järsult piirata;

D. arvestades, et innovatsioonil on keskne osa praeguste ühiskonnaprobleemide lahendamisel 
ja ELi strateegiliste poliitiliste eesmärkide saavutamisel – näiteks seoses 
konkurentsivõime, tööhõive, demograafiliste muutuste ja kliimamuutustega;

E. arvestades, et jätkusuutlike tehnoloogiate edendamine ja väljaarendamine ei ole 
vältimatult vajalik mitte ainult ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks, vaid ELil võib sellest 
suurt kasu olla ka tulevasi töökohti ja majanduskasvu silmas pidades;

F. arvestades, et ajal, mil ressursid üha vähenevad, suurendab jätkusuutlike ja 
energiatõhusate tehnoloogiate edendamine ELi energiavarustuse kindlust;

G. arvestades, et demograafiliste muutuste küsimus on üks suuri tulevikuprobleeme, mis 
nõuab ka uusi tehnoloogilisi lahendusi;

H. arvestades, et nendes tööstusharudes, milles ELil on praegu veel hea 
konkurentsipositsioon, tuleb liidul oma jõud koondada ja kindlustada oma tugevaid külgi,

Avar lähenemine innovatsioonile

1. juhib komisjoni tähelepanu sellele, et ELi tulevane innovatsioonipoliitika peab olema 
avar ja hõlmama põhimõtteliselt kõiki innovatsiooni vorme – mitte ainult tehnoloogilist 
innovatsiooni (tooted ja protsessid), vaid ka halduslikku ja organisatsioonilist ning 
sotsiaalset ja ühiskondlikku uuendust, kaasa arvatud innovaatilised ärimudelid ja teenuste 
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innovatsioon;

2. toetab täielikult komisjoni seisukohta, et võtmetehnoloogiad on ELi globaalse 
konkurentsivõime jätkusuutliku tugevdamise vältimatu eeltingimus;

3. juhib tähelepanu sellele, et konkreetsed sektorid, milles innovatsiooni edendavaid 
meetmeid rakendada, tuleb välja valida koostöös majandusringkondade, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega, võttes sealjuures arvesse ka 
majanduspoliitilisi sihte; 

4. tunnustab selliseid innovatsioonipoliitilisi meetmeid ka ühenduse majandusharude-ülese 
tööstuspoliitilise strateegia kujundamist silmas pidades ning kutsub komisjoni sellist 
suunda jätkama;

5.  rõhutab, et tulevikus etendavad nn innovatsiooniklastrid ehk innovatsioonikooslused ELi 
innovatsioonipoliitikas tähtsat osa; 

6. rõhutab, et olemasolevaid klastreid tuleb ELi, selle liikmesriikide ja piirkondade 
koostegevuses edasi arendada, et klastrid, kellel täna on osalt ülemaailmne juhtroll, 
võiksid selle säilitada ja saaksid seda tugevdada; 

7. rõhutab sellega seoses, et kõikide klastripoliitiliste meetmete puhul peaks arvestama 
ettevõtete, sealhulgas ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustega;

8. kutsub liikmesriikide ja ühenduse asjaomaseid tegevjõude üles parandama klastrite 
piiriülese koostöö raamtingimusi;

9. rõhutab, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on tähtis roll partneritena 
väärtusahelates ja uuenduslike toodete iseseisvate pakkujatena;

Innovatsiooni vajadusteks eraldatavate ELi vahendite suurendamine ja keskendamine

10. on seisukohal, et piisavate rahaliste vahendite eraldamine on innovatsiooni edendamise 
vältimatu tingimus ning seetõttu tuleks ELi innovatsioonieelarvet tunduvalt suurendada;

11. rõhutab, et lisaks rahaeraldiste suurendamisele on väga tähtis n-ö kriitilise massi 
saavutamine; rõhutab eriti seda, et raha peab liikuma sinna, kus selle võimendav mõju 
„Euroopa lisandväärtuse” loomiseks on kõige tugevam;

Programmide haldusstruktuuri parandamine 

12. on seisukohal, et kasutajasõbralikkust ja läbipaistvust taotledes tuleb välistada, et 
toetusprogrammid eri rakendustasandite vahelisest puudulikust koordinatsioonist 
tingituna kattuksid või üksteist dubleeriksid; 

13. palub komisjonil sellega seoses tagada ka oma asjaosaliste peadirektoraatide tihedama ja 
parema omavahelise koostöö; 
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14. märgib, et ELi tegevjõudude ühised jõupingutused peaksid olema suunatud sellele, et 
täita lõhet teadusuuringute ja innovatsiooni vahel ning toodete turuküpsuse ja toodetega 
kauplemise vahel;

Erarahastamise ergutmine

15. rõhutab, et lisaks avalikule rahastamisele tuleb enam ergutada erarahastamist;

16. palub komisjonil näidata innovatsiooni tegevuskavas konkreetseid instrumente, millega 
parandada rahastamise kättesaadavust innovatiivsetele ettevõtjatele;

17. rõhutab vajadust luua paremad tingimused riskikapitali saamiseks ning laiendada 
Euroopa Investeerimispanga riskijagamisrahastut (RSFF);

18. kutsub liikmesriikide ja ühenduse asjaomaseid tegevjõude üles edasi arendama väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamise instrumente, mis on end juba õigustanud, 
nagu mikrokrediidid, laenud ja tagatised, ning looma stiimuleid investeeringuteks;

Raamtingimuste parandamine ettevõtetele, eriti väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele

19. palub komisjonil kohandada ühenduse olemasolevaid riigiabi eeskirju kooskõlas siseturu 
põhimõtetega selliselt, et oleks võimalik toetada investeeringuid ülimalt vajalikesse 
uutesse tehnoloogiatesse, tagamaks ELi pikaajalist konkurentsivõimet; 

20. väljendab sellega seoses rahulolu, et „ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks 
ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta“ kuulub 2010. aastal läbivaatamisele; 

21. on seisukohal, et innovatsioonitoetuse edendamisega peab alati kaasnema ka toetuse 
taotlejale bürokraatliku asjaajamise kergendamine;

22. palub ELi institutsioonidel parandada esmajoones väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete huvides intellektuaalomandi kaitse raamtingimusi (eriti tekkivate kulude osas), 
kuna see on innovatsiooni jaoks keskse tähtsusega;

23. rõhutab sellega seoses ühenduse patendi tähtsust Euroopa majandusele;

24. rõhutab vajadust muuta ELi keskkond teaduritele ja spetsialistidele võimalikult 
ahvatlevaks ja võimaldada neile esmajoones liikuvust;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Komisjoni 2. veebruari 2009. aasta teatises „Ühenduse innovatsioonipoliitika läbivaatamine 
muutuva maailma taustal” tuuakse välja ELi innovatsioonipoliitika edusammud 2005. aastast 
alates ning esitatakse tulevased tegevussuunad, mida lubatakse edaspidi konkretiseerida 
kavandatud „innovatsiooni tegevuskavas“.

Raportöör loodab, et komisjoni ettepanek kujuneb nõudlikuks ja suundanäitavaks, 
ettevõtlusele orienteeritud Euroopa tegevuskavaks ja ootab seda huviga. Käesolev raport 
aidaku selles asjas seisukohti kujundada ning pakkugu komisjonile pidepunkte tegevuskava 
koostamiseks.

Raporti koostamine toimub ajal, mil EL peab endale looma uue strateegia, et muuta Euroopa 
majanduskeskkonnaks, mis oleks ülemaailmses ulatuses konkurentsivõimeline, 
teadmistepõhine, innovatiivne, sotsiaalne ja jätkusuutlik. 

Nii kavandatav tulevikustrateegia „EU 2020” kui ka innovatsiooni tegevuskava peavad ELile 
välja pakkuma vahendid lähituleviku suurte ühiskonnaprobleemide lahendamiseks.

Euroopa majanduse jätkusuutlikuks muutmise tulemusena peab Euroopa ettevõtete 
konkurentsivõime tõusma ning majanduslikest ja ökoloogilistest probleemidest peavad 
kooruma uued võimalused meie riikide rahvamajandustele.

Avar lähenemine innovatsioonile

Innovatsiooni tegevuskava peaks hõlmama innovatsiooni kõike vorme nii avalikus kui ka 
erasektoris, sealhulgas ka mitte-tehnoloogilist innovatsiooni.

Selleks, et takistada sotsiaalse ebavõrdsuse uute vormide teket, tuleks innovatsiooni edaspidi 
hinnata mitte ainult sellest saadava ökoloogilise või majandusliku kasu järgi, vaid ka selle 
sotsiaalset lisandväärtust arvestades. Tulevase innovatsioonipoliitika juhtmõtteks peaks olema 
lisandväärtus – ja mitte ainult tehnoloogiline, vaid esmajoones ühiskondlik lisandväärtus.

Raportöör jagab komisoni teatises väljendatud seisukohta, et võtmetehnoloogiad on eespool 
mainitud eesmärkide saavutamiseks otsustava tähtsusega.

Ülemaailmne majanduskeskkondade konkurents on viinud selleni, et kolmandatesse riikidesse 
kolitakse lisaks teatavatele tootmisüksustele ka teadus- ja arendustegevust. Niisugune 
suundumus kujutab endast sisulist ohtu Euroopale kui tööstuskeskkonnale. Vastuabinõuna 
tuleb järjekindlalt toetada innovatsioonipotentsiaali, enne kui liikumine muutub 
pöördumatuks.

Konkurentsivõime kui poliitilise eesmärgi kõrval on päevakorras teisi suuri 
ühiskonnaprobleeme, millega EL peab samuti tegelema, näiteks kliimamuutused ja 
demograafilised muutused.

Nn võtmetehnoloogiad, nagu mikro- ja nanoelektroonika, fotoonika, bio- ja nanotehnoloogia, 
ning uued materjalid pakuvad suuri innovatsioonivõimalusi nii toodete kui ka protsesside 
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vallas. Võtmetehnoloogiate kiire arengu tõttu on neil suur mõju konkurentsivõimele. Eriti just 
niisugustes valdkondades, nagu infotehnoloogia, keemia, energiavarustus (nt süsinikdioksiidi 
kogumine ja säilitamine, energiatõhusad tehnoloogiad), autoehitus (sealhulgas eriti 
elektriautod), meditsiinitehnika, pooljuhtide tööstus ning lennundus ja astronautika, on 
võimalik kvaliteeti ja tööviljakust märkimisväärselt tõsta. Eelnev loetelu ei ole majanduses 
toimuvaid keerulisi muutusi ning arengut arvestades loomulikult ammendav. 

Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on sealjuures täita tähtis roll nii partneritena 
väärtusahelate kui ka uuenduslike toodete iseseisvate pakkujatena, seda näiteks 
keskkonnatehnika ja taastuvenergia valdkonnas. VKEd loovad tänu oma n-ö turulähedasele 
positsioonile ja paindlikkusele eriti suurel hulgal innovatiivseid tooteid ja teenuseid, olles 
tehnilise progressi liikumapanevaks jõuks. 

Seetõttu ei tohi VKEsid antud seoses tähelepanuta jätta ja neile tuleb pakkuda asjakohaseid, 
nende vajadustele vastavaid regulatiivseid tingimusi.

Samas seoses on raportööri arvates raske üle hinnata ka nn innovatsiooniklastreid. 
Maailmatasemel klastreid, mis ELis on osalt juba olemas, tuleb kõikide operatiivtasandite 
koostöös aktiivselt edasi arendada, et nad suudaksid oma juhtrolli hoida ja võimaluse korral 
tugevdada. Suurte ja väiksemate ettevõtete ning ülikoolide ja muude teadusasutuste tihedas 
omavahelises koostöös võivad klastrid aidata luua uusi, suure sotsiaalse, majandusliku ja 
tööstusliku tähtsusega sektoreid, mis muudavad Euroopa eri piirkondi atraktiivsemaks. Sel 
põhjusel peab raportöör vajalikuks, et ELi uuendatud innovatsioonistrateegia pakuks 
mooduseid olemasolevate ja uute klastrite toetamiseks. Eeskätt tuleks parandada klastrite 
piiriülese koostöö raamtingimusi – näiteks heade kogemuste levitamise kaudu.

Innovatsiooni vajadusteks eraldatavate ELi vahendite suurendamine ja keskendamine

Praegu kasutatakse otseselt innovatsioonimeetmeteks alla 1 % ELi eelarvevahenditest. 
Arvestades ühiskonnaprobleeme, mis lähiajal lahendamist ootavad, on see ebapiisav. Seetõttu 
nõuab raportöör ELi innovatsioonieelarve suurendamist. 

Seda tuleks arvesse võtta 2014—2020. aasta finantsraamistiku kavandamisel, millega tehakse 
algust selle aasta lõpul. 

Just nimelt ka seoses finantskriisiga ja raskustega krediitide saamisel on rahaeraldiste 
suurendamine nii ühenduse kui ka riikide tasandil, samuti toetuse saajate huvidele vastavate 
rahastamisvahendite loomine ettevõtete innovatsioonivõime seisukohalt otsustava tähtsusega.

Igal juhul tuleb toetusi anda sihtotstarbeliselt. Toetuse hajutamine paljude erinevate 
eesmärkide ning suure hulga spetsiifiliste ELi algatuste vahel ei ole ennast õigustanud. 
Käesolevas seoses tuleb luua ja tugevdada sünergiat eri toetusinstrumentide vahel. Raha peab 
liikuma sinna, kus selle võimendav mõju on kõige suurem. Otsustavaks kriteeriumiks on siin 
„Euroopa lisandväärtuse” loomine.

Programmide haldusstruktuuri parandamine

Raportöör on arvamusel, et innovatsioonipoliitika tõhususe suurendamiseks tuleb eri 
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toetusinstrumente paremini koordineerida, tõhusamalt üksteisega siduda ning rangemalt 
hallata. 

Kasutaja seisukohalt vaadatuna on halb ka asjaosaliste institutsioonide paljusus ELi tasandil. 
Kasutaja vajab lisaks selget teavet selle kohta, missuguseid toetusinstrumente on võimalik 
kasutada, millisel tasandil ja milliste meetmete toetuseks.

Ka ELi tasandil on vaja asjaosaliste tegevust paremini koordineerida. Innovatsioonipoliitika 
peaks ühenduses jääma Euroopa Komisjoni ülesandeks. Vajalik on komisjonisisene 
horisontaalne koordinatsioon, mis peab aitama kindlustada teadusuuringute peadirektoraadi 
ning ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi koostööd. See on eriti oluline seoses 
komisjonisisese vastutusvaldkondade jagamisega ning raamkavade eelseisva 
ajakohastamisega.

Erarahastamise ergutmine

Lisaks innovatsiooni avalikule rahastamisele tuleb ergutada ja soodustada ka erarahastamist. 
Just innovatsiooni algusetappidel on riskikapital edu saavutamiseks eriti tähtis, ja seda mitte 
ainult suuremate ettevõtete jaoks. Ka väiksematele ettevõtetele võib see toetuse kõrval olla 
innovatsiooni stimuleerivaks lisateguriks, kui seda õigesti struktureerida.

Raamtingimuste parandamine ettevõtetele, eriti väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele

Üldise grupierandi määrusega on olukorda juba kergendatud, kuid abiraamistiku eelseisvat 
läbivaatamist tuleks kasutada selleks, et laiendada selle instrumendi innovatsioonipotentsiaali 
kasutamist ka mitte-tehnoloogilisele innovatsioonile.

Tuleks ka selgitada, kas praegune abisüsteem mitte ei takista võtmetehnoloogiate toetamist. 
Igal juhul tuleks vältida seda, et ettevõtted siirduvad abisaamise halbade õiguslike tingimuste 
tõttu mujale.

Raportöör on ka seisukohal, et VKEde innovatsioonitoetuse edendamisega peab kaasnema 
bürokraatliku koormuse vähendamine. Keeleprobleemide kõrval on suurimateks 
probleemideks sageli personalikulukas taotluste esitamise protseduur ning sagedased vead ja 
nendega kaasnev suur rahaline risk. Järelikult tuleks taotlemist lihtsustada ning vajaduse 
korral ka aruandekohustusi vähendada.

Intellektuaalomandi kaitse on innovatsioonivõime seisukohalt otsustava tähtsusega, ent 
raamtingimused on ettevõtetele veel ebarahuldavad, eriti tekkivaid kulusid arvestades. 
Ühenduse patent on tähtis samm õiges suunas ning seda käsitlev otsus tuleks võimalikult 
kiiresti vastu võtta. Sellega seoses tuleb aga märkida, et lisaks tuleb leida muid instrumente, 
mida saaks rakendada lühiajaliselt.

Arvestades innovatsioonivõime suurt mõju ELi konkurentsivõimele, on oluline investeerida 
ka kvalifitseeritud personali õppesse ja täiendusõppesse. EL peab tegema kõik selleks, et 
muuta oma keskkonda teaduritele ja spetsialistidele võimalikult ahvatlevaks, soodustades muu 
hulgas liikuvust. See on vajalik globaalses konkurentsis edu saavutamiseks.
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Teadusuuringud, innovatsioon ja haridus moodustavad n-ö teadmiste kolmnurga, mida tuleb 
käsitada ühe tervikuna. Kui need kolm üksteisest lahutada, kannatab selle tõttu innovatsiooni 
jätkusuutlikkus ja sellest tulenevalt omakorda toodangu jätkusuutlikkus.


