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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

innovaatiounionista: Euroopan muutos kriisinjälkeisessä maailmassa
(2010/2245(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni (KOM(2010)0546),

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman eurooppalaisista 
innovaatiokumppanuuksista Innovaatiounioni -lippulaivahankkeen puitteissa1,

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 antaman tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon  26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Resurssitehokas 
Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" (KOM(2011)0021),

– ottaa huomioon  xx. xkuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Vähähiilisen talouden 
etenemissuunnitelma vuoteen 2050 asti" (KOM(2011)xxxx),

– ottaa huomioon xx. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikasta2,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhteisön 
innovaatiopolitiikasta muuttuvassa maailmassa3,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 
-strategiasta4,

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta5,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät 
innovoinnista,

– ottaa huomioon kilpailukykyneuvoston 25.–26. marraskuuta 2010 pidetyn 
3049. kokouksen päätelmät Euroopan innovaatiounionista,

– ottaa huomioon kilpailukykyneuvoston 12. lokakuuta 2010 pidetyn 3035. kokouksen 
päätelmät EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien houkuttelevuuden lisäämisestä: 
yksinkertaistamisen haaste,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0398.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011).....
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0209.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0223.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0401.
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– ottaa huomioon 28. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka: Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle sijalle" 
(KOM(2010)0614),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta annetun komission tiedonannon "Aluepolitiikan panos 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa" (KOM(2010)0553),

– ottaa huomioon 30. syyskuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Valmistaudutaan 
tulevaan – EU:lle yhteinen strategia keskeisiä kehitystä vauhdittavia teknologioita varten" 
(KOM(2009)0512),

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Tieto- ja 
viestintätekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovointistrategia Euroopalle: Panokset 
korkealle" (KOM(2009)0116),

– ottaa huomioon alueiden komitean xx. xkuuta xxxx antaman lausunnon,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean xx. xkuuta xxxx antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen 
kaupan valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. katsoo, että innovoinnin nopeuttaminen on olennaista kestävän talousmallin
aikaansaamiseksi ja tulevan työllisyyden turvaamiseksi, minkä lisäksi sillä saadaan 
aikaan ratkaisuja eurooppalaisen yhteiskunnan suuriin yhteisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, joita ovat

 nykyiset väestörakenteen muutokset: ikääntyvä yhteiskunta, kaupungistuminen ja 
siirtolaisuus;

 siirtyminen resurssien kestävään käyttöön: ilmastonmuutos, uusiutuva energia, veden 
niukkuus, tulvat ja ponnistukset elintärkeiden raaka-aineiden turvaamiseksi ja 
korvaamiseksi;

 vakaa ja oikeudenmukainen talousperusta: talouden elpyminen, tietoon perustuvan 
yhteiskunnan valjastaminen käyttöön ja EU:n kilpailukyvyn vauhdittaminen,

B. katsoo, että ratkaisuna innovoinnin vauhdittamiseen on

 kansalaisten luovuuden, kulutusmallien ja uusiin ajatuksiin vastaamisen asettaminen 
etusijalle,

 pitkän aikavälin vakaa, yksinkertainen, avoin ja tukeva sääntelykehys, 
 rahoituksen aiempaa parempi saatavuus (erityisesti pk-yrityksille),
 hedelmällinen yhteistyö tutkimuslaitosten, yritysten, hallitusten ja kansalaisten 

välillä,
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Yhdennetty ja monitieteellinen lähestymistapa 

1. suhtautuu myönteisesti Innovaatiounioni-lippulaivahankkeeseen, joka on tähän mennessä 
merkittävin ja konkreettisin yritys ottaa käyttöön strateginen ja yhdennetty 
eurooppalainen innovaatiopolitiikka, jonka menestys kuitenkin riippuu jäsenvaltioiden 
täysimääräisestä yhteistyöstä – ja siitä, että jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön;

2. kehottaa ottamaan käyttöön laajan innovointia koskevan käsitteen, joka on kattavampi 
kuin tekninen ja tuotteisiin keskittyvä innovointi ja jossa kansalaisten kehitystä 
vauhdittavalle asemalle annetaan keskeinen rooli; muistuttaa, että innovointi tarkoittaa 
ideoiden soveltamista menestyksekkäästi käytäntöön ja että sen kohteena ovat tuotteet, 
prosessit, palvelut ja liikkuvuus;

3. huomauttaa, että Eurooppa 2020 -strategiassa, Euroopan energiastrategiassa 
kaudelle 2011–2020 ja vuoteen 2050 ulottuvassa vähähiilisen talouden 
etenemissuunnitelmassa asetetuille tavoitteille on annettava ensisijainen asema 
innovaatiounionissa;

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio keskittyy yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja 
korostaa, että innovointia tarvitaan resurssien tuottavuuden ja kestävän korvaamisen 
lisäämiseksi ja samalla resurssien käytön ja energiankulutuksen vähentämiseksi;

5. korostaa Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen merkitystä ja niiden 
ponnistusten merkitystä, joilla pyritään irrottamaan talouskasvu resurssien käytöstä 
tukemalla siirtymistä vähähiiliseen talouteen, lisäämällä uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä ja kehittämällä kestävää liikennettä;

6. korostaa, että innovaatiopolitiikan onnistuminen riippuu

 kaikkien toimintatapojen ja toimien strategisesta suuntaamisesta, suunnittelusta ja 
täytäntöönpanosta, minkä tavoitteena on edistää ja tukea innovointia Euroopassa 
(esimerkiksi koulutuksen, työmarkkinoiden, yhtenäismarkkinoiden, infrastruktuurin, 
verotusvälineiden, teollisuuspolitiikan ja kaupan avulla);

 EU:n, jäsenvaltioiden ja alueellisen tason hyvin koordinoidusta yhteistyöstä ja tuesta;
 kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden, esimerkiksi pk-yritysten, teollisuuden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, hallitusten ja työmarkkinaosapuolten, 
mahdollisimman laajasta osallistumisesta;

 eri politiikanalojen, toimien ja välineiden koordinoinnista ja johdonmukaisuudesta 
koordinoimattomista tutkimus- ja innovaatioponnistuksista johtuvan pirstaleisuuden 
ja päällekkäisyyden välttämiseksi;

korostaa, että innovaatiounionia koskevan politiikan tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava 
koordinoinnin ja johdonmukaisuuden helpottaminen ottamalla käyttöön todella kattava 
lähestymistapa, jossa keskitytään suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin;

7. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen yhden yhdennetyn indikaattorin 
kehittämisestä, jotta innovoinnin edistymistä voitaisiin seurata aiempaa paremmin; 
kehottaa kehittämään edelleen "tulostaulua" kansainvälisen yhteistyön avulla;
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Kansalaiskeskeinen ja sosiaalinen innovointi

8. korostaa, että kansalaisten tarpeet kuluttajina ja sitoutuminen ammattilaisina ovat 
innovoinnin tärkeimpiä vauhdittajia; huomauttaa, että innovatiivisen yhteiskunnan 
luomisen on siksi perustuttava sen kansalaisten osallistumiseen antamalla heidän ilmaista 
tarpeensa ja luova potentiaalinsa alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan avulla ja 
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla yksittäiset kansalaiset voivat edistää 
resurssitehokkuutta;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan ankarasti, jotta voitaisiin saada 
aikaan ajattelutavan muutos kohti innovatiivista ja uteliaisuuteen perustuvaa ajattelua 
kannustamalla muutoksia kohti kestäviä kulutusmalleja ja edistämällä aktiivisesti 
kansalaisten sitoutumista innovointiin;

10. korostaa sosiaalisen innovaation merkitystä ja tarvetta ottaa käyttöön alhaalta ylöspäin 
suuntautuva lähestymistapa ja saada aikaan avoin ilmapiiri luoville ajatuksille, jotta 
voidaan vauhdittaa tuottavuuden kasvua, antaa työntekijöille enemmän valtaa ja kehittää 
ratkaisuja täyttymättömiin sosiaalisiin tarpeisiin (esimerkiksi osallisuus ja 
maahanmuutto);

11. kehottaa EU:ta ja kansallisia ja alueellisia viranomaisia edistämään sosiaalista innovointia 
ja osoittamaan julkisia varoja sen tueksi; korostaa, että sosiaalinen innovointi olisi 
sisällytettävä rahoitukseen ja Euroopan sosiaalirahaston, puiteohjelmien ja kilpailukyvyn 
ja innovoinnin puiteohjelman kaltaisiin tukiohjelmiin;

12. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin (nuorten) eurooppalaisten yrittäjätaitojen ja 
määrällisten taitojen parantamiseksi sisällyttämällä yrittäjyys ja innovointi kaikkiin 
koulutusaloihin;

Yksinkertaistaminen, eheyttäminen, rahoitus ja standardointi

13. kehottaa komissiota perustamaan yksinkertaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän, jonka 
avulla nopeutetaan innovointia, keskitytään suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 
ehkäistään aktiivisesti pirstaleisuutta ja byrokratiaa;

14. kehottaa komissiota perustamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa keskitetyn 
asiointipisteen eli palvelupisteen, jossa kaikki sidosryhmät (erityisesti innovatiiviset 
pienyritykset) – mukaan luettuna alue- ja paikallishallinto – voivat hakea rahoitustukea 
tai saada yhteyden mahdollisiin kumppaneihin;

15. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön aiempaa paremman innovaatioiden 
rahoitusmenetelmän luomalla synergiaa ja liittämällä tutkimuksen, kehityksen ja 
innovoinnin tukiohjelmia mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi puiteohjelmiin, yhteisiin 
teknologia-aloitteisiin, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan, Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituuttiin ja Euroopan strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan ja osoittamaan rakennerahoitusta ja osia yhteisen 
maatalouspolitiikan varoista ja päästökauppajärjestelmän huutokaupan tuloista 
innovointiin; yhtyy neuvoston näkemyksiin ja kehottaa luomaan uuden tasapainon 
luottamuksen ja valvonnan välille ja riskien ottamisen ja riskien välttämisen välille;
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16. kehottaa säilyttämään vahvan osaamispohjan perustutkimuksessa ja tukeutumaan 
Euroopan tutkimusneuvoston menestykselliseen toimintaan;

17. kehottaa komissiota yhdistämään rahoitusvälineet entistä tiiviimmin 
edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen kaltaisiin kysyntäpuolen 
innovaatiovälineisiin;

18. kehottaa komissiota laajentamaan EIP:n menestyksekästä riskinjakorahoitusvälinettä 
parantamalla saatavilla olevia takuita, lisäämällä vuonna 2011 rahoitusta 500 miljoonalla 
eurolla, lisäämällä nykyistä rahoitusta yhdestä miljardista eurosta viiteen miljardiin 
euroon vuoden 2013 jälkeen ja monipuolistamalla riskikomponenttia;

19. kehottaa komissiota siirtämään aiempaa suuremman osuuden markkinalähtöisestä 
tutkimuksesta kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman, riskijakorahoitusvälineen ja 
Euroopan investointirahaston kaltaisiin lainaan perustuviin välineisiin ja asettamaan ne 
koko EU:n pk-yritysten saataville;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen koko innovointia koskevan 
järjestelmän, jotta voidaan poistaa tarpeettomat esteet, esimerkiksi yliopistojen 
lainansaantiin liittyvät esteet;

21. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään mahdollisimman hyvin tutkimuksen, kehityksen ja 
innovoinnin rakennerahastoja nykyisellä rahoituskaudella ja puuttumaan suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita välttämään kallista 
päällekkäisyyttä edistämällä älykkäitä erikoistumisstrategioita;

22. yhtyy neuvoston näkemyksiin ja kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia 
standardointimenettelyjen vauhdittamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja 
nykyaikaistamiseksi, jotta Eurooppa voi reagoida nopeammin innovatiivisten 
maailmanmarkkinoiden kehitykseen;

Yhtenäismarkkinat ja immateriaalioikeudet

23. korostaa, että Euroopan yhtenäismarkkinat on saatettava kiireellisesti loppuun kaikkien 
tavaroiden ja palvelujen osalta, mukaan luettuna innovatiiviset terveystuotteet, jolloin 
markkinat ovat 500 miljoonan kuluttajan ulottuvilla;

24. korostaa, että vahva ja tasapainoinen immateriaalioikeuksia koskeva järjestelmä on yksi 
innovoinnin tärkeimmistä puite-edellytyksistä; kehottaa komissiota kehittämään kattavan 
immateriaalioikeuksia koskevan strategian, jolla tasapainotetaan keksijöiden oikeuksia ja 
edistetään tiedon ja keksintöjen laajaa käyttöä ja niiden saatavuutta;

25. kehottaa ottamaan käyttöön yhtenäisen yhteisöpatentin; suhtautuu samalla myönteisesti 
laajaan tukeen, jonka neuvosto on antanut yhtenäistä EU:n patenttia koskevan kiinteän 
yhteistyömenettelyn aloittamiselle vuonna 2011;

26. kehottaa saattamaan eurooppalaisen tutkimusalueen loppuun – perussopimuksesta 
johtuva velvoite – vuoteen 2014 mennessä, jotta EU voi pitää kiinni 
huippulahjakkuuksista ja houkutella sellaisia Eurooppaan;
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27. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen eurooppalaisten tietämysmarkkinoiden 
kehittämisestä patentteja ja lisensointia varten vuoden 2011 loppuun mennessä, mukaan 
luettuna laiminlyötyjen immateriaalioikeuksien käytön helpottaminen;

Julkiset hankinnat

28. muistuttaa, että julkisilla hankinnoilla, joiden osuus EU:n vuotuisesta BKT:stä on 
17 prosenttia, on merkittävä asema Euroopan yhtenäismarkkinoilla ja innovoinnin 
vauhdittamisessa;

29. kehottaa jäsenvaltioita suuntamaan julkiset hankintansa innovatiivisiin tuotteisiin, 
menettelyihin ja palveluihin; kehottaa siksi komissiota helpottamaan 
lainsäädäntöaloitteillaan innovointia edistäviä julkisia hankintoja, mukaan luettuna 
esikaupallisten hankintamahdollisuuksien tarkistaminen, ja kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja;

30. korostaa, että julkisten hankintojen markkinoille pääsyssä tarvitaan kansainvälistä 
vastavuoroisuutta, jolloin EU:n yritykset voivat kilpailla kansainvälisesti 
oikeudenmukaisin ehdoin;

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet

31. muistuttaa eurooppalaisista innovaatiokumppanuuksista 11. marraskuuta 2010 
antamastaan päätöslauselmasta, jossa

 todetaan, että kaikkien eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien yleisenä 
periaatteena on voimavarojen älykäs käyttö, jolla edistetään voimavarojen 
tehokkaampaa käyttöä, älykästä kulutusta ja hallintaa koko toimitusketjussa,

 pidetään myönteisenä aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevaa pilottihanketta;

32. korostaa, että eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien on

 oltava linjassa suurten yhteiskunnallisten haasteiden kanssa,
 luotava innostusta kunnianhimoisilla mutta toteuttamiskelpoisilla 

"mielikuvituksellisilla" tavoitteilla;
 luotava synergiaa ja oltava erikseen määritettyjä, mitattavissa olevia, 

käytettävissä/saavutettavissa olevia, olennaisia ja oikein ajoitettuja (SMART-
periaate),

 oltava yhteisiä useammalle kuin kahdelle komission politiikanalalle (pääosastolle) 
ja

 katettava kaikki innovaatio-ohjelmat, mukaan luettuna Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin osaamis- ja innovointiyhteisöt;

33. kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille vuosittain kaikista eurooppalaisista 
innovaatiokumppanuuksista ja kahdesti vuodessa ensimmäisestä pilottihankkeesta;

Alueet merkittävinä kumppaneina

34. korostaa, että paikallis- ja aluetasojen täysimääräinen sitoutuminen on olennaisen tärkeää 
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innovaatiounionin tavoitteiden saavuttamiselle, koska ne ovat tarpeeksi lähellä monia 
innovointiin osallistuvia toimijoita ja koska ne toimivat välittäjinä näiden eri toimijoiden, 
jäsenvaltioiden ja EU:n välillä;

o

o o

35. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Yhteiskunnan suuret haasteet

Voimien yhdistäminen yhteisen asian vuoksi tekee kaikista asianosaisista vahvempia. 
Voimien yhdistäminen innovoinnin vuoksi Euroopan yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi 
tarkoittaa aiempaa enemmän keskittymistä, nopeampaa kehitystä, tehokkuutta, myös 
kustannustehokkuutta ja enemmän luovuutta. Innovaatiounionilla pyritään tarjoamaan vastaus 
yhteiskuntiemme yhteisiin ongelmiin, ja samalla lisäämään Euroopan kilpailukykyä ja 
osoittamaan, miten talouskriisistä päästään eroon. Tuonnista riippuvaisessa maanosassa 
jäsenvaltioilla on yhteinen näkemys siitä, että energiantuotannossa tai teollisuudessa tai 
elintarviketuotannossa tarvittavia raaka-aineita ja hyödykkeitä on käytettävä älykkäästi ja 
kestävästi. Väestön ikääntyminen on toinen miltei kaikkia EU:n jäsenvaltioita koskettava 
haaste. Kun ihmisille pyritään antamaan enemmän terveitä vuosia ja parempaa hoitoa ja 
lääkkeitä ja samalla pitämään kustannukset kurissa, tuloksia voidaan saada nopeammin aikaan 
yhteisellä lähestymistavalla. EU:n talouksista on tullut niin toisiinsa sidottuja, että euron 
vakaus ei ole ainoa asia, joka edellyttää yhteistä lähestymistapaa: sitä edellyttävät myös 
jäsenvaltioiden kilpailukyvyn lisäämistä koskevat ponnistukset. Tarvitaan yhteinen tie kohti 
oikeudenmukaista ja vakaata taloutta.

Ihmisten luovuus: vapaus innovointiin

Ihmiset ovat luovia, ja heille itselleen on annettava mahdollisuus parantaa ympäristöään, 
yhteiskuntaansa. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan sosiaalisen innovaation osuus teknisen 
innovaation onnistumisesta on 75 prosenttia. Siksi on mittaamattoman arvokasta antaa 
työntekijöille mahdollisuus ehdottaa, miten työprosesseja parannetaan. Yleisön jäsenet ovat 
itse innovaattoreita, esimerkiksi Euroopan ulkopuolisen iPhonen sovellusten kehittäjinä, 
mutta myös heidän käytöksensä ja kulutuksensa edistävät innovointia. Siksi on tärkeää, että 
ihmisille annetaan mahdollisuuksia – ja että he tarttuvat niihin – käyttää itse vaikutusvaltaansa 
ja tulla osaksi siirtymistä kestävään yhteiskuntaan, esimerkiksi parantamalla pienen 
mittakaavan uusiutuvan energian sovelluksia. Muutokset käytöksessä, myös kulutuksessa, 
voivat edistää innovointia voimakkaasti.

Mitä yleisö saa innovaatiosta?

Innovaatioon keskittymisen tavoitteena on vaurauden korkean tason ylläpitäminen 
Euroopassa pyrkimällä löytämään kestäviä vaihtoehtoja aiemmin käytetyille tuotteille, 
prosesseille ja palveluille.
Aiempaa nopeampia vastauksia paremman hoidon tarjoamiseksi vanhusten sairauksiin ja 
hyvinvointisairauksiin ja iäkkäiden liikkuvuuden edistämiseksi – nämä ovat joitakin 
esimerkkejä eduista, joita eurooppalaisen yhteistyön odotetaan antavan yleisön jäsenille. 
Innovaatiokumppanuuden pilottihankkeen "Aktiivinen ja terve ikääntyminen" tavoitteena on 
kaksi ylimääräistä tervettä vuotta kaikille Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

Kohde

Tarkat valinnat ja haastavat tavoitteet ovat olennaisen tärkeitä innovoinnin vauhdittamiseksi. 
Keinoina ovat politiikan keskittäminen ja johdonmukaisuus. Jos innovoinnilla halutaan saada 
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ratkaisuja aikaan niin moneen ongelmaan, on laadittava pontevaa politiikkaa, jolla 
kannustetaan luovuutta, josta voi lyhyessä ajassa kehkeytyä tuotteita, palveluja, menettelyjä 
tai liikkuvuutta.

Mitä innovointi on ja mitä voidaan tehdä aiempaa paremmin?

Viime aikoihin asti innovointi mainittiin samaan hengenvetoon kuin tutkimus, ja innovaation 
ruumiillistumiksi katsottiin vain korkean teknologian tuotteet. Innovointi on paljon laajempaa, 
ja se näkyy idean onnistuneessa muuttamisessa tuotteeksi, prosessiksi, palveluksi tai 
liikkuvuudeksi. Tutkimus on todellakin erittäin tärkeä innovaation lähde, mutta innovaatiota 
kumpuaa myös muista lähteistä. Esimerkiksi äkillinen neronleimaus voidaan suoraan muuttaa 
tuotteeksi, prosessiksi, palveluksi tai liikkuvuudeksi (yhtenä esimerkkinä Facebook).

Ideoiden saamiseksi helpommin markkinoille tai niiden saattamiseksi käytäntöön tarvitaan 
seuraavia asioita:

1. aiempaa parempi luoton ja rahoitustuen saatavuus, 
2. aiempaa enemmän julkisten ja yksityisten kumppanien investointeja tutkimukseen, 

kehitykseen ja innovointiin EU:n tasolla ja kansallisesti,
3. selkeät säännöt pitkän aikavälin näkymien tarjoamiseksi,

4. yksinkertaiset menettelyt pääsylle eurooppalaisiin tai kansallisiin tukiohjelmiin vähentävät 
byrokratiaa,

o eurooppalaisten tukiohjelmien keskitetty asiointipiste, jolla ratkaistaan yrityksiä 
(erityisesti pk-yrityksiä), tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja jopa paikallis- ja 
alueviranomaisia koskevien hakemusmenettelyn monimutkaisuus. Sen lisäksi, että 
keskitetyssä palvelupisteessä käsiteltäisiin rahoitushakemuksia, siellä myös 
etsittäisiin sopivia yhteistyökumppaneita tai -verkostoja,

o tukiohjelmien yhdistäminen mahdollisuuksien mukaan. Monet ohjelmat ovat 
päällekkäisiä. Varojen pirstaleisuus tarkoittaa yleisesti myös tavoitteen 
pirstaleisuutta,

o vähemmän vaatimuksia rahoitushakemusten valvonnan osalta, enemmän osaamista 
rahoituksen osoittamiseen ja enemmän luottamusta sen jälkeen,

5. tehokas yhteistyö EU:n, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, 
tutkimuslaitosten, yliopistojen, yritysten ja, viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, yleisön 
välillä,

6. määrällisten taitojen edistäminen koulutuksessa (tiedeaineet), yrittäjyyden parempi 
näkyvyys opinnoissa, enemmän vaihtoa tieteenalojen kesken ja yhteistyön parantaminen 
koulutus- ja tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä,

7. halpa ja yksinkertainen eurooppapatentti, toteuttamiskelpoiset säännöt 
immateriaalioikeuksien suojelemiseksi ja EU:n järjestelmä laiminlyötyjen patenttien 
vaihtamiseksi,

8. todelliset eurooppalaiset sisämarkkinat, joiden ansiosta innovaatiot menestyvät paremmin, 
koska jopa 500 miljoonalla ihmisellä on pääsy markkinoille. Tällä hetkellä jotkin 
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innovaatiot eivät menesty rajoja ylitettäessä toisen jäsenvaltioin monimutkaisten 
lupamenettelyjen ja asetuksia koskevien erojen takia. "Sisämarkkinoiden" pitäisi katsoa 
viittaavan myös markkinoihin, jotka tähän asti ovat olleet pääasiassa kansallisia, kuten 
innovatiiviset terveystuotteet, jotka ovat erinomainen apu terveeseen ja aktiiviseen 
ikääntymiseen,

9. joustava julkisia hankintoja koskeva politiikka (kestävälle) innovaatiolle. Ainoita tarjoajia 
ja immateriaalioikeuden julkaisemista koskevat ongelmat on ratkaistava, myös 
esikaupallisessa vaiheessa.

EU:n politiikka

EU:n politiikassa olisi keskityttävä enemmän suuria yhteiskunnallisia haasteita koskevien 
tavoitteiden tarkkaan muotoiluun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Tällä hetkellä 
innovoinnin lisäämiseen pyrkivä politiikka on edelleen liian pirstaleista, ja se koskee 
pääasiassa tutkimusta. Tutkimukseen olisi edelleen kiinnitettävä huomiota, ja tavoite, 
jonka mukaan tutkimuksen osuus BKT:stä on kolme prosenttia, pitäisi saavuttaa. Sen 
lisäksi muilla politiikanaloilla olisi kuitenkin tuettava muita innovaatioon (myös 
sosiaaliseen innovaatioon) johtavia prosesseja. Politiikassa on otettava käyttöön kattava ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa innovaatioon.

Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet

Komissio ehdottaa innovaatiokumppanuuksia yhteiskunnan suurten haasteiden 
ratkaisemiseksi entistä nopeammin. Tarkoituksena on, että näissä kumppanuuksissa 
hyödynnetään ennen kaikkea olemassa olevien innovaatiokehitysten välisiä synergioita ja 
ratkaistaan nopeamman innovoinnin tiellä olevat ongelmat. Näissä kumppanuuksissa on 
noudatettava SMART-periaatetta, eli niiden on oltava erikseen määritettyjä, mitattavissa 
olevia, käytettävissä/saavutettavissa olevia, olennaisia ja oikein ajoitettuja. Niissä on 
puututtava yhteiskunnan kolmeen suureen haasteeseen pirstaloitumisen välttämiseksi.


