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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Roheline raamat: Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine
(2011/2162(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping) ja Euroopa Liidu toimimise lepingut 
(ELi toimimise leping), eriti teadusuuringuid käsitlevaid artikleid;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Probleemid ja võimalused: ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine” 
(KOM(2011)0048);

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni määrusega (EÜ) nr 1080/2006 (mis 
käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi) teadus- ja uuendustegevuseks ning 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi raames 
teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks eraldatud vahendite koostoime rakendamise 
kohta linnades ja piirkondades, samuti liikmesriikides ja liidus1;

– võttes arvesse ekspertide komitee 23. juuli 2009. aasta aruannet „Euroopa 
Teadusnõukogust peab saama maailmatasemega teedrajavate uuringute organisatsioon –
Euroopa Teadusnõukogu struktuuride ja mehhanismide hindamine”;

– võttes arvesse sõltumatute ekspertide rühma 31. juuli 2010. aasta aruannet 
„Riskijagamisrahastu (RSFF) vahehindamine”;

– võttes arvesse oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise lihtsustamise kohta2;

– võttes arvesse eksperdirühma 12. novembri 2010. aasta lõpparuannet „Seitsmenda 
raamprogrammi vahehindamine”;

– võttes arvesse komisjoni 9. veebruari 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Vastuseks eksperdirühma aruandele teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise kohta ning 
eksperdirühma aruandele riskijagamisrahastu vahehindamise kohta” (KOM(2011)0052);

– võttes arvesse 9. märtsil 2011 toimunud ELi nõukogu 3074. istungi (konkurentsivõime 
(siseturg, tööstus ja teadusuuringud)) järeldusi teadustegevuse seitsmenda 
raamprogrammi, sealhulgas riskijagamisrahastu vahehindamise kohta;

– võttes arvesse oma XXXX resolutsiooni „Innovatiivne liit: Euroopa üleminek 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0189.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0401.
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kriisijärgsesse maailma1;

– võttes arvesse oma XXXX resolutsiooni Euroopa Liidu teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi vahehindamise 
kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
väliskomisjoni, eelarvekomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ja 
kalanduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Komisjon otsustas eelarve läbivaatamise põhjal algatada arutelu 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise tõhustamiseks liikmesriikide ja ELi tasandil;

B. arvestades, et EL on seadnud eesmärgiks suurendada aastaks 2020 kulutusi teadus- ja 
arendustegevusele 3%-ni ELi SKP-st;

C. arvestades, et praegused arengusuundumused näitavad suurt survet külmutada või koguni 
vähendada Euroopa eelarvet seoses liikmesriikide riigieelarvete rangete piirangute 
perioodiga, ning arvestades, et teadus-, arendus- ja uuendustegevus on üks valdkondi, kus 
on ilmnenud Euroopa koostöö tõeline lisandväärtus, mis näitab vajadust kättesaadavaid 
ELi vahendeid ümber jaotada;

D. arvestades, et meil valitseb praegu majandus- ja sotsiaalkriis (mis mõjutab ELi 
liikmesriike väga erinevalt), ja arvestades, et teadustegevus, haridus ja uuendustegevus on 
määrava tähtsusega vahendid nii majanduse elavdamiseks ja töökohtade loomiseks kui ka 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu mudeli kindlaksmääramiseks;

E. arvestades, et teised maailma piirkonnad ja maad suurendavad investeeringuid teadus-, 
arendus- ja uuendustegevusse, ning arvestades, et ELi investeeringud sellesse valdkonda 
peaksid seega olema suunatud teadusalase võimekuse suurendamisele ja ELi üldise 
konkurentsivõime parandamisele;

F. arvestades, et kuigi teadus-, arendus- ja uuendustegevuseks eraldatud ELi rahalisi 
vahendeid on suurendatud, saavad ikka suurema osa eri rahastamisskeemide ja -
programmide alusel kättesaadavatest vahenditest teaduslikult ja tehnoloogiliselt 
arenenumad ELi liikmesriigid (sealhulgas ulatuslikud projektid), mille tõttu kestab mõne 
liikmesriigi ja Euroopa piirkonna alaesindatus nii rahastamisele juurdepääsul kui ka selles 
osalemises;

G. arvestades, et ELis esineb ikka veel ebavõrdsust teadus- ja arendustegevuse rahastamise 
suutlikkuses, tööstusstruktuurides ja kõrgharidussüsteemides riikide tasandil;

H. arvestades, et VKEde suur tähtsus ELi majanduse ja tööhõive jaoks ei peegeldu nende 
juurdepääsu tasemes ELi teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks mõeldud rahalistele 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – vastuvõtmiseks täiskogu istungil mais).
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – vastuvõtmiseks täiskogu istungil juunis).
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vahenditele,

1. väljendab heameelt Euroopa Komisjoni rohelise raamatu üle, milles määratakse kindlaks 
ühine strateegiline raamistik teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamiseks ELis, ning on 
seisukohal, et uue ühise strateegilise raamistiku tuumaks peaks olema ELi 
teadusprogrammide ja rahastamiskavade suhestamine;

2. on seisukohal, et ELi teadusuuringute fondidel ja programmidel ning struktuurifondidel ja 
Ühtekuuluvusfondidel on erinevad eesmärgid ning neid tuleks sellisena lahus hoida, ehkki 
üksteist täiendavalt;

3. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on säilitada lähendamispoliitikad, ning palub 
komisjonil ehitada tipptasemele tõusu astmed nendele liikmesriikidele ja piirkondadele, 
mis on raamprogrammis alaesindatud, arendades välja asjakohased vahendid suure 
osalusega liikmesriikide ja väiksema osalusega liikmesriikide koostöö intensiivistamiseks 
ning suurendada oluliselt inimressursse ja infrastruktuure viimati nimetatud riikides;

4. tuletab meelde, et kuigi tipptaset peetakse rahastamise üldiseks põhikriteeriumiks, tuleb 
meeles pidada, et tipptase erineb osaleja liigi või teadus- ja innovatsiooniprojekti olemuse 
järgi (tipptasemekriteerium teadusasutuse puhul ei ole sama, mis üksiku teadlase või VKE 
puhul ning see erineb ka põhiuuringute ja rakendusuuringute projektide vahel);

5. nõuab kohalike ja piirkondlike, riikide ja Euroopa teadus- ja innovatsioonistrateegiate 
omavahel paremini suhestamist, järgides eri kontekstide eripärasid ja samal ajal 
tugevdades võimalusi nendevaheliseks täiendavuseks ja koostööks; usub, et teabe ja 
tulemuste jagamine on siin põhilise tähtsusega;

Ühise strateegilise raamistiku arendamine

6. rõhutab asjaolu, et ühise strateegilise raamistiku keskne idee peaks olema, et teadus-, 
arendus- ja innovatsiooniprojektide erinev laad ja ulatus, ühes rahastamiskavade 
paljususega peab olema korraldatud selliselt, et on tagatud nende sidusus, suhestatus ja 
täiendavus;

7. on veendunud, et eri ülesandeid ühises strateegilises raamistikus tuleb lahendada eraldi, 
aga tihedas seoses: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (ETI) peaks tegutsema 
peamiselt teadus- ja innovaatikakogukondade võrgustikuna; konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm peaks koondama oma jõud innovaatiliste VKEde 
toetamisele ning ei peaks seetõttu tingimata kuuluma järgmisesse raamprogrammi; 
järgmine raamprogramm peaks hõlmama teadustegevust tervikuna; ning 
struktuurifondide/Ühtekuuluvusfondi vahendeid tuleks kasutada tihedamas koostöös, aga 
hoida lahus;

8. nõuab praeguste ELi eri programmide ja vahendite selgitamist, lihtsustamist ja 
ümberkorraldamist, et määrata selgelt kindlaks üldine rahastamissüsteem, ning nõuab ELi 
teadus- ja innovatsiooniprogrammide eelarve kahekordistamist järgmisel finantsperioodil 
alates aastast 2014 (v.a struktuurifondidele määratud eelarve ja EIP), et asjakohaselt 
reageerida praegusele majanduskriisile ja suurtele ühistele probleemidele; soovitab 
seetõttu kasutada uut organisatsioonilist mudelit, mis põhineb stabiilsuse ja lähenemise 
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saavutamiseks kolmel eri rahastamiskihil:

1. kiht: suutlikkuse arendamine ja infrastruktuur

9. see kiht katab infrastruktuuriga (laiemas mõttes, sealhulgas institutsioonilisega) 
seotud ELi fonde ja suutlikkuse arendamist;

10. Selles kihis hõlmab rahastamiskava Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi kaudu antavaid rahalisi vahendeid, raamprogrammi 
Võimekuse programmi osa ja Marie-Curie algatusi, ulatuslike projektide 
Euroopa rahastamise komponente, EIP laenude kättesaadavust (üle 50 miljoni 
euro maksumusega projektidele), eespool nimetatud raamprogrammi 
komponentidega seotud toetusi ning koostööd infrastruktuurialaste 
struktuurifondidega;

11. rõhutab vajadust rahastada selliseid ulatuslikke projekte nagu ITER, Galileo ja 
ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES) väljaspool raamprogrammi, 
luues nende jaoks iseseisvad eelarveread, et tagada läbipaistev ja usaldusväärne 
rahastamisstruktuur; soovitab neid rahastada osaliselt EIP poolt projekti 
võlakirjade emiteerimise kaudu;

2. kiht: potentsiaal ja konsolideerimine

12. see kiht on kogu teadustegevuse, põhi- ja rakendusuuringute ning sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste ala; koordineerivad osalejad on ülikoolid ja 
teaduskeskused/institutsioonid, ehkki tuleks ergutada osalema tööstussektorit;

13. võtmesõnad on projektide originaalsus, kvaliteet ja potentsiaal, mitte ainult 
võimalikud turustatavad tulemused;

14. Selles kihis katab rahastamiskava ELi raamprogrammi toetuste süsteem ja 
koostöö teadus-, arendus- ja uuendustegevusega seotud struktuurifondidega;

15. tuletab meelde, et Euroopa Teadusnõukogu on ennast tõestanud edukana ja 
Euroopa teadusruumi tugevdava elemendina; rõhutab vajadust suurendada 
noorteadlastele toetuste andmiseks mõeldud eelarve osa ning tugevdada Marie 
Curie meetmeid ja algatusi, tõhustades seega liikuvust; nõuab teadustöötajate 
ebakindlate töötingimustega ELis toime tulemiseks vajalike meetmete 
rakendamist, et teadlasi ligi tõmmata ja ametis hoida, pidades meeles, et 
ebakindlad töötingimused (mis on ikka valdavamad naiste puhul) on kitsaskoht 
Euroopa teel tipptaseme saavutamisele;

3. kiht: turg ja innovatsioon ühiste eesmärkide saavutamiseks 

16. See kiht on ala toodete ja teenuste turustamiseks ning riigi jõukuse loomiseks; 
innovaatilised VKEd mängivad siin pöördelist rolli uudsete toodete ja teenuste 
väljaarendamises;

17. tunnistab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata VKEde kaasamisele, et võimaldada 
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uusi ideid ja võimalusi nende tekkides paindlikult ja tõhusalt ära kasutada, 
avades uusi teid innovatsioonile;

18. Selles kihis katavad rahastamiskava konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga seotud ELi rahastamisvahendid, EIFi poolt krediidikvaliteedi 
parandamise võimalus ja EIP erilaenude kättesaadavus (mis katab peamiselt alla 
50 miljoni euro maksumusega projekte), ning koostöö ettevõtlusega seotud 
struktuurifondidega; lisaks soovitab luua uue rahastamisvahendi – ELi VKEde 
panga –, mis peaks toimima suhestatult riiklike kontaktpunktidega ja 
liikmesriikide määratud finantsasutustega;

19. usub, et Euroopa teadusruumile tuleb suuresti kasuks ELi VKEde 
investeerimispanga loomine, et tugevdada ELi innovatsioonipoliitikat, kattes 
puuduva lüli: VKEde nõrga osaluse ELi programmides;

20. rõhutab, et VKEde osalemise suurendamiseks on vaja asjakohaseid 
rahastamisvahendeid, mis vastavad nende eripäradele, kaasa arvatud suuremat 
aktsepteeritava vigade esinemise riski määra; seda silmas pidades tuleks ette 
näha soodsad laenud, mis makstakse tagasi projekti edu korral, välja arvatud 
halduskulud;

*****

21. on seisukohal, et mitte kogu innovatsioon ei põhine teadusel ja et mitte kogu 
teadustegevuse eesmärk ei ole innovatsioon; usub järelikult, et kavandatud 
ümberkorraldamine peaks katma tervet innovatsioonitsüklit, ideest turuni, kaasa arvatud 
mittetehnoloogilist, ökoloogilist ja sotsiaalset innovatsiooni;

22. tuletab meelde, et teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonitöö väga konkurentsitihe olemus 
ning kohaliku teadus- ja innovatsioonivõime arendamise säilimine sõltub teatud tasemel 
dubleerimise ja killustamise esinemisest ilma milleta oleks teaduskoostöö ohus;

23. julgustab tungivalt rakendada koolitusprogramme kõikide võimalike osalejate jaoks, eriti 
juhtimiseeskirjade rakendamise alal, ning palub komisjonil välja töötada projektide 
valimise, hindamise ja kontrollimise kriteeriumid, pidades silmas tipptasemele tõusu teid;

Mõned suunised järgmise raamprogrammi jaoks

24. pooldab suundumist teaduspõhisele lähenemisviisile ja nõuab usalduspõhist ja riski suhtes 
tolerantset hoiakut osalejate suhtes kõikides rahastamissüsteemi etappides;

25. nõuab, et raamprogrammi keskmesse jääks koostööprogramm, mis tugevdaks 
riikidevahelist teaduskoostööd;

26. nõuab valdkondadevahelise teadustegevuse konsolideerimist ja teadustegevuse sotsiaalse 
mõõtme tunnustamist; sellega seoses tuletab meelde, et suuri ühiskonna probleeme (nagu 
kliimamuutus, rahvastiku vananemine ja ressursside kestlikkus) ei saa käsitleda ainult 
tehnoloogiliste lahenduste kaudu ning et seetõttu on Euroopa teadustegevus ühiskonna- ja 
humanitaarteadustes pöördeline põhivara nende edukalt lahendamises;
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27. nõuab tasakaalu hoidmist alt üles (koostöö) ja ülevalt alla suunatud projektide vahel 
(suured ühiskonna probleemid) ning väiksemate alt üles suunatud projektide hõlbustamist;

28. nõuab rahvusvahelise koostöö intensiivistamist suutlikkuse loomise tegeliku tõhustamise 
ja arenguriikidega õiglaste partnerluste asutamise kaudu, et üleilmseid probleeme 
paremini lahendada;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi resolutsioon nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

1. Taust
Euroopa Komisjon avaldas omal algatusel rohelise raamatu, milles püütakse kindlaks määrata 
teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühine strateegiline raamistik 2013. aastale 
järgneval perioodil. Selles ühises strateegilises raamistikus suhestatakse Euroopa programmid 
– sel juhul teadusuuringute raamprogramm, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut 
(EIT) ning konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogramm (CIP) – teadus- ja 
innovatsioonivaldkonna jaoks mõeldud struktuurifondidega/Ühtekuuluvusfondiga.

Kõikide rahastamisvahendite ja -programmide jaoks ühise raamistiku kavandamine, 
vaatamata nende ebavõrdsele rahastamistasemele ja juurutamisele Euroopa kontekstis, on 
minu arvates võimalus tugevdada Euroopa teadusruumi ja määrata kindlaks ettepanek, mis 
suudab tõhusalt suhestada selle jõupingutuse selge lähenemisstrateegiaga.

Selles raportis teen ettepaneku praegused vahendid ja programmid ümber korraldada, et 
vastata probleemidele, mis tuleb Euroopal lahendada. Lisaks ja erijuhtudeks teen komisjoni 
esitatud raamistiku täienduseks ühtlasi ettepaneku luua uus vahend – Euroopa väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) investeerimispank – ja kasutusele võtta projekti 
võlakirjad.
Siin esitatud ettepaneku põhieesmärgid on stabiilsus ja lähenemine. Ühelgi ühisel strateegial 
ei ole mingeid võiduvõimalusi, kui jätkame kogu aeg „mängureeglite” muutmist; üheski meil 
praegu valitsevale majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale reageerimise strateegias ei saa 
kindlalt arvestada investeerimisega teadus-, arendus- ja uuendustegevusse, kui püsib sisemine 
ebavõrdsus ja asümmeetria juurdepääsul kättesaadavatele Euroopa fondidele.

2. Ehitis ja tellingud

Euroopa on maailma rikkaim piirkond, aga see ei ole tähendanud sellele seisusele väärikat 
üldist investeerimist teadus-, arendus- ja uuendustegevusse. Ameerika Ühendriigid, Jaapan, 
nagu ka BRIC-riigid on investeerinud rohkem. Tõsi on, et viimastel aastatel on Euroopa 
koguinvesteering suurenenud, aga see ei ole väljendunud Euroopa ühtsemaks muutumises, 
vaid eri riikide vahel püsib suur ebavõrdsus. See ebavõrdsus väljendub peamiselt kahel viisil. 
Esimene on see, et teaduslikult ja tehnoloogiliselt arenenumad riigid saavad jätkuvalt rohkem 
osaleda praegustes Euroopa tasemel programmides. Vaadake näiteks 50 seni seitsmenda 
raamprogrammi vahenditest kõige rohkem abi saaja nimekirju. Need nimekirjad näitavad, et 
nii akadeemiliste institutsioonide kui ka tööstuse tasandil on uued liikmesriigid ja perifeersed 
majandussüsteemid jätkuvalt väga oluliselt alaesindatud, kui mitte täiesti puudu. Teine viis on 
tohutud investeerimistaseme erinevused riigiti. Kuigi Euroopa on kuulutanud 
koguinvesteeringu eesmärgiks 2020. aastaks 3%, investeerivad praegu teadus- ja 
uuendustegevusse üle 2% oma SKP-st ainult kuus riiki (Saksamaa, Austria, Taani, Soome, 
Prantsusmaa ja Rootsi), samas kui 10 riigis jäävad need investeeringud alla 1% SKP-st ja 11 
riigis on need 1 ja 2% vahel. Kui kriteerium oleks investeering per capita, oleksid edetabeli 
esikohtadel samad suurema investeerimisprotsendiga riigid. Veel teised, nii absoluutväärtuselt 
kui ka protsendilt SKP-st tagasihoidlikumate investeeringutega riigid – nagu näiteks 
Luksemburg – on esikohtadel, kui mõõduks on investeerimine per capita. Alumistel kohtadel 
püsivad uued liikmesriigid ja perifeersed majandussüsteemid.
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Selles Euroopas, mis lisab juba olemasolevale ebavõrdsusele ebavõrdsust, on seega vaja 
tagada, et õige tee on lähenemine neile, kes on juba paremal positsioonil, tugevdada koostööd 
ja selle võimaldamiseks on ühtlasi vaja, et see ühine raamistik hõlmaks täiendavate 
vahenditena Ühtekuuluvusfondi vahendeid, kaotamata seejuures nende autonoomsust.

Siin esitatud ettepanekuga püütakse kajastada ühist raamistikku, milles võetakse arvesse, et 
teadmisi ei tule käsitada üksnes potentsiaalselt turustatava asjana, tagades selle ühiskondliku 
hüve mõõtme; et innovatsioon ei tulene tervenisti teadustegevusest ega kogu teadustegevuse 
tulemus ei pea olema innovatsioon, et vaja on luua alus kättesaadavate eri ressursside 
suhestamiseks selleks, et tagada, et tulemuseks on raamistik, mis on sidus rahastamisallikate 
ning projektide olemuse ja ulatuse vahel kehtestatud suhetega. Ühtlasi on vaja arvesse võtta 
teadus- ja uuendustegevuse sotsiaalset mõõdet ja sotsiaalseid mõjusid, samuti nende uurimist, 
sest ei saa tegutseda tõhusalt ühiskondades, mida me ei tunne.

Olenemata sellest, kuidas me mõistame tööstusprojekti iseenesest, on Airbus näide projektist, 
mis teeb selgelt Euroopat siin arutatavates valdkondades tugevamaks Pikaajaline, väga 
innovaatiline projekt, mis ühendab eri ressursse ja on osutunud maailma tasemel 
edujuhtumiks. Leian, et komisjoni ettepanekus kavandatud ümbersõnastamise edu sõltub 
sellest, kas suudetakse ühendada seda laadi projektid teiste eri ulatuse ja olemusega 
projektidega, maksimeerides koostööd ja samal ajal respekteerides ja säilitades kohalikud või 
piirkondlikud ja riikide erinevused.

3. Post-it-kleebise efekt

1968. aastal leiutas Spencer Silver erilise kleebise: see liimus jälgi jätmata, seda sai korduvalt 
kasutada. Need omadused määrasid toote läbikukkumisele. Autor küll püüdis näidata oma 
uuenduse eeliseid viis aastat, aga edutult. Alles 1974. aastal otsustas Art Fry, kirikukoori liige, 
hakata kasutama oma sõbra leiutatud „läbikukkunud” kleebist, sest ta oli tüdinud sellest, et 
alati, kui ta avas oma lauluraamatu soovitud leheküljelt, kukkusid kõik järjehoidjad raamatu 
vahelt välja alati. Alles 1977. aastal hakati Spencer Silveri leiutust turustama ja see leidis turul 
vastuvõttu vaid aasta hiljem. Täna me teame, mis on post-it ja kui edukas see on. Möödunud 
oli kümme aastat. Post-it-i näide näitab selgelt, et me ei saa rahastada üksnes innovatsiooni 
või projekte, mis tagavad kohe edu.
Sellepärast ongi nii väga vajalik osata selgelt eristada toetuste ja projektide laadi, mis on 
toetused juba kindlalt väljakujunenud struktuuriga võrkudele või projektidele, toetusest 
selliste infrastruktuuride tugevdamisele, mida on vaja konsolideerida, või mis on toetused 
võimekuse loomisele või investeerimisprojektidele. Osata eristada võimaldabki meil taas 
ühineda suhestatult ja strateegiliselt. Esitatud näide näitab ka, et vaja on mõelda ühisele 
jõupingutusele, mis on lühiajalisest ja keskpikast perspektiivist kaugemale ulatuv.
Teed tipptasemele – mille kriteeriumid sõltuvad vaadeldavatest teguritest – ei saa rajada ilma 
vajalikke ressursse eraldamata (siit ka vajadus suurendada oluliselt investeeringusummat) ja 
panustamata lihtsustamisele ning bürokraatlike ja halduskulude vähendamisele. Püsivate 
probleemide tõttu premeeritakse sageli rohkem tipptaset ettepanekute koostamises kui 
ettepaneku enda tipptaset. Nimetatud kaks tingimust on seega põhitähtsad, et võimaldada 
Euroopa programmides osaleda laiemal skaalal osalejate tüüpidel ja geograafilisel 
mitmekesisusel. Seda teed ei saa lõpuni minna ka arvestamata teadusvaldkondade paljusust, 
innovatsiooni mitmekesisust, ruumi originaalsusele ja, kui vaja, läbikukkumisele, teaduse ja 
innovatsiooni sotsiaalset rolli ning konsolideerimiseks vajalikke eri perioode vastavalt 
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projektide eri tüüpidele ja ulatustele.
Lõpuks on ühtlasi põhiline teha ruumi tasakaalu jaoks ühiskonna suurte probleemide 
lahendamiseks mõeldud projektide ja alt üles suunatud nn alt-üles projektide vahel, et jätta 
ruumi uudishimu jaoks, mis on teadustegevuse konsolideerimise põhiline mõõde. Post-it-i 
näide tuletab meile ühtlasi meelde, et kui teadmiste loomise lõppeesmärk ei ole turg, siis võib 
vahel tekkida suurepäraseid turuvõimalusi, kus seda ei ole arvestatud.

4. Euroopa, mis meil on

Selles raportis püütakse praegused vahendid ja programmid ümber korraldada, suhestades 
neid uute vahendite kasutusele võtmisega, kokkuvõttes eri osalejate jaoks positiivse strateegia 
loomise eesmärgil. Leitakse, et teadustegevus ja innovatsioon on soovitud kestliku ja kaasava 
kasvustrateegia konsolideerimise põhitööriistad. See panus on seda olulisem, kui arvestada 
praeguseid majandusliku ja sotsiaalse kriisi olusid. 

Lähenemispüüdlused Euroopa Liidu üldise konkurentsivõime tugevdamisega –
koostöömudeli põhjal – on osa lahendusest majanduse elavdamiseks ja jätkusuutlikul 
majanduskasvul ja tööhõivevõimaluste loomisel põhineva arengumudeli jaoks. 
Euroopa, mis meil on, on suurte sisemiste erinevustega eri riikide teadus- ja tehnoloogiavõime 
ning tööstusstruktuuri osas. On siiski üks ühine element: suurema osa Euroopa tööstusest ja 
selle, mis panustab kõige rohkem tööhõivesse, moodustavad väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad. Just sel põhjusel on viimastel aastatel mitmekordistatud vahendeid, et tagada nende 
suurem osalemine. See vahendite suurendamine ei ole siiski andnud soovitud tulemust, ning 
see ongi üks praeguse raamistiku kõige kriitilisemaid mõõtmeid. Üks selle nõrga osalemise 
põhjuseid on see, et olemasolevad vahendid on ebapiisavad, soosides rohkem akadeemilisi 
institutsioone ja suurtööstust. Sellepärast on vaja tagada, et olemasolevad vahendid ja 
programmid ei kohtleks ühtemoodi neid, mis on olemuselt erinevad. Selle mõttega pakkusin 
välja kolmes kihis korraldatud mudeli, mille esitan siin skemaatiliselt:
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Selleks ja näiteks, kui akadeemilise institutsiooni puhul mõõdetakse projekti tulemusi 
väljaannetes avaldamise või tsiteerimiste arvu või ametivendade tunnustuse järgi, siis väikese 
või keskmise suurusega ettevõtja puhul väljendub sama tulemuse idee enne võimes viia toode 
või teenus turule.
Esitatud mudeliga taotletakse kokkuvõttes olemasolevate programmide ja vahendite paremini 
suhestamist uute vahenditega ning vahenditele juurdepääsul ja programmides osalemisel 
esineva tasakaalustamatuse korvamist.

Käesolevas raportis esitatud ettepanekud on seega kokkuvõttes Euroopa teadus- ja 
innovatsioonisüsteemi sidusus ja katmine ülikoolist turuni, ka tõhusamalt kodanike ja 
tavaliselt sellest protsessist kõrvalejääjate kaasamisega ning läbipaistvate ja selgete reeglite 
kindlaksmääramine.


