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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Innovaatilise liidu ja Euroopa kriisijärgseks maailmaks ümberkujundamise kohta 
(2010/2245(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia 
juhtalgatus: Innovaatiline liit” (KOM(2010)0546);

– võttes arvesse oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni Euroopa 
innovatsioonipartnerluste kohta innovaatilise liidu suurprojekti raames1,

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal: aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Ressursitõhus Euroopa: Euroopa 
2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus” (KOM(2011)0021);–võttes arvesse komisjoni 
xxxx 2011. aasta teatist „Vähese süsihappegaasi heitega Euroopa Liidu majanduse 
tegevuskava aastani 2050“ (KOM(2011)xxx);

– võttes arvesse oma xx märtsi 2011. aasta resolutsiooni „Tööstuspoliitika globaliseerumise 
ajastuks“2,

– võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni ühenduse innovatsioonipoliitika 
kohta muutuva maailma taustal 3,

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni ELi 2020. aasta strateegia kohta 4,

– võttes arvesse oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise lihtsustamise kohta 5,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta järeldusi innovatsiooni kohta;

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 3049. istungit 25. ja 26. novembril 2010 
Euroopa innovaatilise liidu teemal;

– võttes arvesse konkurentsivõime nõukogu 3035. istungit 12. oktoobril teemal „ELi teadus-
ja innovatsiooniprogrammide ligitõmbavuse tõstmine: vajadus lihtsustamise järele";

– võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2010 aasta teatist „Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika: jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” 
(KOM(2010)0614);

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Regionaalpoliitika panus aruka 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0398.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011).....
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0209.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0223.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0401.
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majanduskasvu saavutamisse Euroopa 2020. aasta strateegia raames” – KOM (2010) 
0553);

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2009. aasta teatist „Valmistumine tulevikuks:
võtmetehnoloogiate ühise strateegia väljatöötamine ELis“ (KOM(2009)0512);

– võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2009. aasta teatist „Info- ja sidetehnoloogia teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia Euroopas: suurendame panuseid” 
(KOM(2009)0116);

– võttes arvesse Regioonide Komitee xxx arvamust;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee xxx arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi
(A7-0000/2011),

A. arvestades, et innovatsiooni kiirendamine ei ole vajalik mitte ainult jätkusuutliku 
majandusmudeli saavutamiseks ja tuleviku tööhõive kindlustamiseks, vaid ka selleks, et 
leida lahendusi mitmetele kaalukatele ühistele ühiskondlikele probleemidele Euroopas:

 käimasolevad demograafilised muutused: rahvastiku vananemine, linnastumine ja 
migratsioon;

 üleminek ressursside jätkusuutlikule kasutusele: kliimamuutused, taastuvenergia, 
veepuudus, üleujutused ning püüded säilitada või asendada lõppema hakkavaid 
tooraineid;

 stabiilne ja õiglane majanduslik baas: majanduse taastumine, teadmistepõhise 
ühiskonna rakendamine, ELi konkurentsivõime tõstmine;

B. arvestades, et innovatsiooni edendamiseks on vaja:

 seada esikohale kodanike loovus, tarbimisharjumused ja reageerimine uutele 
ideedele,

 pikaajaline, stabiilne, lihtne, läbipaistev ja toetav õiguslik raamistik,
 parem ligipääs rahastamisele (eriti VKEdel),
 viljakas koostöö instituutide, ettevõtete, valitsuste ja kodanike vahel,
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Terviklik ja interdistsiplinaarne lähenemine

1. tervitab innovaatilise liidu juhtalgatust, mis on seni kõige tähtsam ja konkreetsem katse 
rakendada strateegilist ja integreeritud Euroopa innovatsioonipoliitikat, mille edukuse 
eeldus on liikmesriikide igakülgne koostöö ja selle poliitika rakendamine nendes;

2. nõuab innovatsiooni laia käsitluse kasutamist, mis ei hõlma ainuüksi tehnoloogilist ja 
toodetekeskset innovatsiooni, vaid asetab kesksele kohale kodaniku kui algataja; 
meenutab, et innovatsioon tähendab ideede edukat rakendamist praktikas ja on suunatud 
nii toodetele, protsessidele, teenustele kui ka liikumisele;

3. märgib, et innovaatilise liidu prioriteedid peaksid olema Euroopa 2020. aasta strateegia, 
Euroopa energiastrateegia 2011–2020 ja vähese süsihappegaasi heitega Euroopa Liidu 
majanduse tegevuskava aastani 2050;

4. tervitab komisjoni keskendumist olulistele sotsiaalprobleemidele ja rõhutab, et 
innovatsioon on vajalik selleks, et tõsta ressursitootlikkust ja edendada üleminekut 
jätkusuutlikele alternatiividele, vähendades samas ressursside kasutamist ja 
energiatarbimist;

5. rõhutab ressursitõhusa Euroopa juhtalgatuse tähtsust ja püüdlusi lahutada majanduskasv 
ressursside tarbimisest, toetades üleminekut vähese süsihappegaasi heitega majandusele, 
suurendades taastuvate energiaallikate kasutamist ja arendades jätkusuutlikku transporti;

6. rõhutab, et innovatsioonipoliitika edu aluseks on:

 kõigi poliitikate ja meetmete strateegiline kavandamine, väljatöötamine ja 
rakendamine eesmärgiga panustada ja edendada innovatsiooni Euroopas (näiteks 
hariduse, tööturu, ühisturu, infrastruktuuri, maksustamisvahendite, tööstuspoliitika ja 
kaubanduse kaudu);

 hästi koordineeritud koostöö ja toetus nii ELi, liikmesriigi kui piirkonna tasemel;
 kõigi oluliste asjaosaliste, nt VKEde, tööstuse, ülikoolide, uurimiskeskuste, valitsuste 

ja sotsiaalala partnerite maksimaalne osalus;
 poliitika eri valdkondade, tegevuse ja vahendite omavaheline koordineeritus ja 

sidusus, et ära hoida koordineerimata uurimistegevustest ja innovatsioonipüüdlustest 
tulenevat killustatust ja kattumist;

rõhutab, et innovaatilise liidu poliitika põhieesmärk peaks olema lihtsustada 
koordineerimist ja sidusust, rakendades olulistele ühiskondlikele probleemidele suunatud 
tõeliselt terviklikku lähenemist;

7. tervitab komisjoni ettepanekut arendada välja ühtne integreeritud indikaator, mis 
võimaldab innovatsiooni edenemist paremini jälgida; innustab rahvusvahelise koostöö 
käigus edasi arendama tulemustabelit;

Kodanikukeskne ja sotsiaalne innovatsioon

8. rõhutab, et kodanikepoolne nõudlus tarbijatena ja osalus spetsialistidena on peamiseks 
innovatsiooni taganttõukavaks jõuks; märgib, et innovaatilise ühiskonna loomine peab 
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seetõttu baseeruma selle kodanike osalusel, võimaldades neil väljendada oma vajadusi ja 
loovpotentsiaali kaudu alt üles suunatud lähenemisviisi ja selliste innovaatiliste 
lahenduste loomisega, mis aitavad üksikisikutel panustada ressursitõhususse;

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema tõsiseid püüdlusi, et minna üle 
innovaatilisele ja teadmishimul põhinevale mõtteviisile, julgustades jätkusuutlikumate 
tarbimisharjumuste juurutamist ja edendades aktiivselt kodanike osalust innovatsioonis;

10. rõhutab sotsiaalse innovatsiooni tähtsust ja vajadust kasutada alt ülesse suunatud 
lähenemist ning luua loovideedele avatud keskkond, et kasvatada tootlikkust, innustada 
töötajaid ja arendada välja lahendusi olemasolevatele ühiskondlikele probleemidele (nagu 
näiteks kaasamine ja immigratsioon);

11. kutsub ELi, riiklikke ja piirkondlikke asutusi üles stimuleerima ühiskondlikku 
innovatsiooni ja toetama seda riiklike vahenditega; rõhutab, et ühiskondlik innovatsioon 
tuleb lisada rahastamis- ja toetusprogrammidesse nagu Euroopa Sotsiaalfond, 
raamprogrammid ja Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (CIP);

12. kutsub liikmesriike üles astuma samme, et parandada (noorte) eurooplaste 
ettevõtlusalaseid ja kvantitatiivseid oskusi, ühendades ettevõtlusoskused ja innovatsiooni 
kõigi hariduse valdkondadega;

Lihtsustamine, ühtlustamine, rahastamine ja standardiseerimine

13. kutsub komisjoni üles panema paika lihtsat ja ligipääsetavat süsteemi, et kiirendada 
innovatsiooni, tegelda suurte ühiskondlike probleemidega ja aktiivselt ennetada 
killustumist ja bürokraatiat;

14. kutsub komisjoni koostöös liikmesriikidega üles looma nn ühe akna süsteemi, mis 
tähendab teenindust, kus kõik asjaosalised (eelkõige innovaatilised väikeettevõtted), 
sealhulgas kohalikud ja piirkondlikud asutused, saavad taotleda finantsabi või viiakse 
neid kokku potentsiaalsete partneritega;

15. kutsub komisjoni üles kasutama innovatsiooni rahastamiseks paremat meetodit, luues 
sünergiaid ja ühendades võimaluse korral uurimis- ja arendustegevuse ja innovatsiooni 
toetusprogramme, näiteks raamprogrammide, ühiste tehnoloogiaalgatuste ja Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava osas ning suunama strukturaalset rahastamist ja osa 
ühtse põllumajanduspoliitika vahenditest ja heitkogustega kauplemise süsteemi tuludest 
innovatsiooni; taotleb koos nõukoguga uuesti tasakaalu leidmist usalduse ja kontrolli 
vahel ning riskide võtmise ja riskide vältimise vahel;

16. rõhutab vajadust säilitada alusuuringute kõrge tase, toetudes Euroopa Teadusnõukogu 
edule;

17. kutsub komisjoni üles siduma rahastamisvahendeid tugevamalt innovatsiooni 
nõudlusepoolsete vahenditega, näiteks juhtivate turgude algatusega;

18. nõuab, et komisjon laiendaks EIP edukat riskijagamisrahastut (RSFF), suurendades 
võimalikke garantiisid, panustades 2011. aastal lisaks 500 miljonit eurot, suurendades 
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rahastamist praeguselt 1 miljardilt eurolt 5 miljardi euroni pärast 2013. aastat, 
mitmekesistades riskikomponenti;

19. kutsub komisjoni üles minema suurema osa turutingimuste lähedaste uurimisprojektide 
rahastamisel üle laenupõhistele vahenditele, nagu CIP, RSFF ja EIF, andes VKEdele 
neile üleeuroopalise ligipääsu;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ümber hindama kogu innovatsiooni ökosüsteemi 
eesmärgiga eemaldada tarbetud piirangud, näiteks ülikoolide ligipääsul laenudele;

21. kutsub liikmesriike sel finantseerimisperioodil kasutama parimal viisil uurimis-, arendus-
ja innovaatilise tegevuse struktuurifonde, et aidata lahendada suuri ühiskondlikke 
probleeme; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vältima kattumisest tulenevaid kulusid, 
edendades arukaid spetsialiseerumisstrateegiaid;

22. jagab nõukoguga seisukohta, et komisjon peaks tegema ettepanekuid, kuidas kiirendada, 
lihtsustada ja kaasajastada standardiseerimist, aidates Euroopal nii kiiremini reageerida 
maailmaturu innovaatilisele arengule;

Ühisturg ja intellektuaalne omand

23. rõhutab, et Euroopa ühisturg peab kiiresti kehtima hakkama kõigile kaupadele ja 
teenustele, sealhulgas innovaatilistele tervishoiutoodetele, tehes need kättesaadavaks 
500 miljonile tarbijale;

24. rõhutab, et tugev ja tasakaalustatud intellektuaalse omandi kaitse süsteem kuulub 
innovatsiooniks vajalike tingimuste põhiraamistikku; kutsub komisjoni üles välja 
arendama põhjalikku intellektuaalse omandi kaitse strateegiat, milles oleks leitud tasakaal 
leiutajate õiguste ning teadmiste ja leiutuste laia kasutuse ja neile ligipääsu edendamise 
vahel;

25. kutsub üles kasutusele võetama terves ühenduses kehtivat patendisüsteemi; tervitab
nõukogu laia toetust põhjalikumale koostööle, mille eesmärk on alustada ELi ühtse 
patendisüsteemiga 2011. aastal;

26. kutsub üles 2014. aastaks lõpule viima Euroopa teadusruumi, mis on asutamislepingust 
tulenev kohustus ning mis võimaldab ELil hoida ja tööle saada oma ala parimaid;

27. tervitab komisjoni ettepanekuid patentide ja litsentside alase Euroopa teadmiste turu 
väljaarendamiseks 2011. aasta lõpuks, sealhulgas kasutamata intellektuaalsele omandile 
ligipääsu lihtsustamist;

Riigihanked

28. meenutab, et riigihangetel, mis moodustavad 17% ELi iga-aastasest SKPst, Euroopa 
ühisturul ja innovatsiooni stimuleerimise juures oluline roll;

29. soovitab tungivalt liikmesriikidel suunata oma riigihanked innovaatilistele toodetele, 
protsessidele ja teenustele; kutsub seetõttu komisjoni üles oma seadusandlikes 
ettepanekutes innovatsioonile riigihangete abil kaasa aitama, sealhulgas andma ülevaadet 
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kommertskasutusele eelnevate hangete võimalustest, ning kutsub liikmesriike üles 
suurendama keskkonnasäästlike riigihangete hulka;

30. rõhutab, et riigihangete turule ligipääsu saamiseks on vajalik rahvusvaheline 
vastastikkuse põhimõte, mis aitaks ELi ettevõtetel õiglastel tingimustel rahvusvaheliselt 
konkureerida;

Euroopa innovatsioonipartnerlused (EIPd)

31. tuletab meelde oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni EIPde kohta, milles:

 rõhutatakse kõigile EIPdele kehtivat ressursside aruka kasutamise põhimõtet, 
millega seeläbi edendatakse ressursitõhusust, arukat tarbimist ning tõhusat tootmist 
ja haldust kogu tarneahelas;

 tervitatakse täisväärtusliku eluperioodi pikendamise pilootprojekti käivitamist;

32. rõhutab, et EIPd peavad:

 olema kooskõlas suurte ühiskondlike probleemidega,
 olema inspireerivad, seades kõrgeid, kuid saavutatavaid eesmärke;
 looma sünergiaid ja vastama SMARTi põhimõtetele;
 peaksid komisjonisiseselt hõlmama vähemalt kaht poliitikavaldkonda ja
 hõlmama kõiki innovatsioonikavasid, sealhulgas Euroopa Tehnoloogiainstituudi 

teadmis- ja innovaatikakogukondasid;

33. palub komisjoni esitada parlamendile igal aastal EIPde tegevuse kohta aruanne ning 
pilootprojektide korral kaks korda aastas;

Piirkond kui oluline partner

34. rõhutab, et piirkondliku ja kohaliku taseme täielik kaasatus on möödapääsmatu 
innovaatilise liidu eesmärkide saavutamiseks, kuna neil on võimalik tegutseda suurele 
hulgale innovatsiooniosalistele vajalikus läheduses ja olla vahendajaks nende osaliste, 
liikmesriikide ja ELi vahel;

o

o o

35. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Suured ühiskondlikud probleemid

Ühise eesmärgi nimel jõudusid ühendades saavad tugevamaks kõik asjaosalised. 
Innovatsiooni nimel jõudude ühendamine Euroopa ühiste probleemide lahendamiseks 
tähendab paremat fokuseeritust, kiiremat arengut, tõhusamat toimimist, sealhulgas 
kulutõhusust ning suuremat loovust. Innovaatilise liidu eesmärk ei ole ainult meie 
ühiskondade jaoks ühiste probleemide lahendamine, vaid samal ajal ka Euroopa 
konkurentsivõime suurendamine ja majanduskriisist välja toomine. Maailmajaona, mis sõltub 
impordist, ühendab liikmesriike arusaamine, et energia tootmiseks vajalikke või tööstuses ja 
toiduainetööstuses kasutatavaid toormaterjale ja kaupasid tuleb kasutada arukalt ja 
jätkusuutlikult. Ka rahvastiku vananemine on probleem peaaegu kõigi ELi riikide jaoks. 
Täitmaks eesmärki pikendada inimeste täisväärtuslikku eluperioodi ja pakkuda neile paremaid 
teenuseid ja ravimeid, kuid hoida samal ajal kokku raha, annab tõenäoliselt kiiremini tulemusi 
ühine lähenemisviis. Euroopa majandused on muutunud omavahel nii tihedalt seotuks, et ühist 
lähenemist ei nõua mitte ainult euro stabiilsuse säilitamine, vaid ka püüdlused tõsta 
liikmesriikide konkurentsivõimet. Vaja on ühtset teed õiglase ja stabiilse majanduseni.

Inimeste loovus: innovatsiooni vabadus

Inimesed on loovad ja neile endale tuleb anda võimalus aidata parandada ümbritsevat ja oma 
ühiskonda. Hiljutiste uurimuste põhjal moodustab sellise sotsiaalse innovatsiooni osakaal 
tehnoloogilise innovatsiooni edust 75%. Seetõttu annab mõõtmatut väärtust, kui lubada 
töötajatel teha ettepanekuid, kuidas tööprotsesse parandada. Üldsuse liikmed on ise 
innovaatorid, näiteks kui nad töötavad välja rakendusi väljastpoolt Euroopat pärinevale 
iPhone’ile, ent innovatsiooni taga on ka nende käitumine ja tarbimisharjumused. Seetõttu on 
tähtis, et inimestele antaks – ja nad kasutaks ära – võimalusi olla ise mõjutajateks ning 
mängida rolli üleminekul jätkusuutlikule ühiskonnamudelile, näiteks täiustades mikrotasandi 
taastuvenergia seadmeid. Käitumise, sealhulgas tarbimise muutmine võib innovatsiooni 
mõjutada tohutu jõuga.

Mida annab innovatsioon üldsusele?

Innovatsioonile keskendumise eesmärk on tagada Euroopas heaolu, leides varem kasutuses 
olnud toodetele, protsessidele ja teenustele jätkusuutlikke alternatiive.
Kiiremate lahenduste leidmine, kuidas paremini toime tulla eakate inimeste haigustega ja n-ö 
heaoluühiskonna haigustega ning parandada eakate liikuvust, on vaid mõned näited kasust, 
mida Euroopa-sisene koostöö peaks tooma üldsusele. Täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamise katseprojekti innovatsioonipartnerluse eesmärk on 2020. aastaks pikendada kõigi 
Euroopa inimeste täisväärtuslikku eluperioodi kahe aasta võrra.

Fookus

Innovatsiooni edendamiseks on vajalikud kindlad valikud ja piisavad väljakutsed. 
Vahenditeks on fokuseeritud ja sidusad poliitikad. Kuna innovatsioon pakub lahendusi nii 
paljudele probleemidele, siis tuleks formuleerida aktiivne poliitika, mis innustaks loovust, 
mille saab kiiresti suunata toodetesse, teenustesse, protsessidesse või liikumistesse.
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Mis on innovatsioon ja mida saaks paremini teha?

Viimase ajani mainiti innovatsiooni eelkõige seoses teadustööga ja arvati, et see puudutab 
ainult kõrgtehnoloogilisi tooteid. Innovatsioon on tegelikult palju laiem mõiste, mis väljendub 
idee edukas muutmises tooteks, protsessiks, teenuseks või liikumiseks. Kahtlemata on 
teadustöö väga oluline innovatsiooni allikas, kuid innovatsioon võib pärineda ka mujalt. 
Näiteks tuleb kellelgi äkki idee, mille saab otse tooteks, protsessiks, teenuseks või liikumiseks 
muuta (üks selline näide on Facebook).

Selleks et ideed kergesti turule jõuaks ja praktikasse rakendataks, on vajalik:

1. parem ligipääs krediidile ja finantstoetusele,
2. suuremad investeeringud uurimis-, arendus- ja innovatiivtegevusse nii ELi kui ka 

siseriiklikul tasandil nii avaliku kui ka erasektori partnerite poolt,
3. selged reeglid pikaajaliste eesmärkide saavutamise osas,
4. hea ligipääs Euroopa või riigi toetusprogrammidele, et vähendada bürokraatiat:

o ühe akna süsteem Euroopa toetusprogrammidele, mis aitavad ettevõtetel (eriti 
VKEdel), uurimiskeskustel, ülikoolidel ning isegi piirkondlikel ja kohalikel 
asutustel ületada taotlemisprotsessiga kaasnevaid raskusi. lisaks 
finantseerimistaotluste töötlemisele võiks ühe akna süsteem aidata ka leida 
sobivaid koostööpartnereid või -võrgustikke,

o võimaluse korral eri toetusprogrammide kombineerimine. Paljud programmid 
kattuvad. Rahastamise killustatus tähendab enamasti ka fookuse killustatust,

o väiksemat vajadust rakendada kontrolli rahastamistaotluste üle, paremat 
asjatundlikkust rahastamisvahendite jaotamisel ja suuremat hilisemat usaldust,

5. tõhus koostöö ELi, riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste ning uurimiskeskuste, 
ülikoolide, ettevõtete ja kindlasti ka üldsuse vahel;

6. haridussüsteemis kvantitatiivsete oskuste (reaalainete) edendamine, õpingute raames 
suurem ettevõtlusele keskendumine, rohkem vahetusprogramme eri akadeemiliste 
valdkondade vahel ning parem koostöö haridus- ja teadusasutuste ning tööstuse vahel; 

7. soodne ja lihtne Euroopa patenteerimissüsteem, lihtsasti rakendatavad intellektuaalse 
omandi kaitse seadused ja Euroopa-sisene kasutamata patentide vahetamise süsteem;

8. tõeline Euroopa siseturg, kus innovatsiooni tulemustel on ligipääs 500 miljonist 
inimesest koosnevale turule; praegu ei õnnestu mõnel leiutisel ületada riigipiire, kuna 
nad peavad läbima teistes liikmesriikides kehtivad keerukad heakskiitmismenetlused 
ja vastama määrustele, mis võivad riigiti erineda. Siseturgu tuleks mõista kui turge, 
mis seni toimisid eelkõige riigisiseselt, nagu see oli näiteks innovatiivsete 
tervishoiutoodete puhul, mis on suurepäraseks abiks täisväärtuslike eluaastate 
pikendamisel.

9. paindlik riigihangete poliitika, mis tagab (jätkusuutliku) innovatsiooni. Lahendamist 
vajavad probleemid üksikvarustajatega ja intellektuaalse omandi kaitse seaduste 
avaldamisega, sealhulgas ka kommertskasutusele eelnevas faasis.
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Euroopa poliitika

Euroopa poliitika peaks keskenduma suurte ühiskondlike probleemidega seotud 
eesmärkide täpsele sõnastamisele ja saavutamisele. Praegu on innovatsiooni kiirendav 
poliitika ikka liiga killustatud ja puudutab eelkõige teadustööd. Teadusele tuleks jätkuvalt 
tähelepanu pöörata ja saavutada eesmärk, 3% eraldamine teadusele SKPst. Teistes 
poliitikavaldkondades tuleks lisaks toetada protsesse, mis viivad innovatsioonini 
(sealhulgas sotsiaalse innovatsioonini). Poliitikatasandil on vaja vastu võtta ühtne ja 
kompaktne lähenemine innovatsioonile.

Euroopa innovatsioonialased partnerlused

Selleks et lahendada suuri ühiskondlikke probleeme kiiremini, soovitab komisjon 
rakendada innovatsioonipartnerlusi. Selliste partnerluste eesmärk peaks olema eelkõige 
ära kasutada sünergiaid olemasolevate innovatsiooniarenduste vahel ja lahendada veel 
kiiremini innovatsiooni takistavaid probleeme. Kõik partnerlused peavad olema kooskõlas 
SMART-põhimõttega, s.t olema spetsiifilised, mõõdetavad, ajaliselt määratletud, 
realistlikud ja täpsed. Vältimaks killustumist, peavad need aitama lahendada kolme 
peamist ühiskondlikku probleemi.


