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I. Raporti poliitiline taust

Majanduslanguse ajal, mil riikide eelarved on pingelised ja ülemaailmne konkurents kasvab, 
on innovatsioonivõime jätkusuutlik parandamine ELi jaoks otsustava tähtsusega. EL on 
seadnud seetõttu eesmärgiks saada innovaatiliseks liiduks1.

Minevik on näidanud, et ELi investeeringud ei ole üldjuhul – ka teadus- ja arendustegevuses 
ning innovatsioonis – andnud ilma kõikehõlmava üldstrateegiata sageli soovitud tulemusi: 
toetusi jagati liiga laialdaselt, poliitikute otsused jäid konkreetsest kohapealsest olukorrast 
liiga kõrgele ja kaugele ning osalejate ja haldustasandite partnerlus ei olnud piisav. Need ajad 
peavad nüüd möödas olema. Toetuste „lennukilt laialipuistamine” ei ole liikmesriikide ja ELi 
pingelist eelarve- ja majandusolukorda arvestades enam võimalik. Tulevikus peab toetatavate 
eesmärkide väljavalimisel valitsema eriline ettevaatus. Kõikide osalejate edukas koostöö 
kõikidel tasanditel on sealjuures otsustava tähtsusega (networking excellence).

Struktuurifondide tõhusama kasutamise tagamiseks tulevikus on seadusandja kehtestanud 11 
temaatilist eesmärki („temaatiline kontsentratsioon”) ning erinevad eeltingimused. Tulevikus 
peavad piirkonnad eesmärgi 1 jaoks Euroopa Regionaalarengu Fondist toetusraha saamiseks 
tegema investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni niinimetatud aruka 
spetsialiseerumise strateegiate alusel. Toetusperioodil 2014–2020 muutub kõnealuse 
strateegia väljatöötamine kohustuslikuks eelduseks, eeltingimuseks,2 et saada Euroopa 
Regionaalarengu Fondist teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks toetusi3.

Praegu on piirkonnad jõudnud järgmise toetusperioodi 2014–2020 toetustingimuste 
väljatöötamisel otsustavasse etappi. Komisjon peab liikmesriikide või piirkondadega juba 
läbirääkimisi partnerluskokkulepete sisu ja rakenduskavade üle. Liikmesriigid või piirkonnad 
peavad sellele vastavalt töötama välja uue toetuspoliitika põhisuunad ning ELi nõutud 
toetustingimused. ELi institutsioonid tegelevad samal ajal läbirääkimiste lõpetamisega uue 
ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 õigusraamistiku üle. Raporti koostamine toimub kirjeldatud 
pingeväljas.

Poliitikud ootavad äärmiselt palju selle teaduskava rakendamisest, mis nägi ilmavalgust alles 
mõne aasta eest ja mida nüüd kohaldatakse juba tulevase struktuuritoetuse eeltingimusena. Ka 
teadlaskond ootab põnevusega tõendeid selle praktilise kasutatavuse kohta. Juba praegu 
joonistuvad välja osalejate ette kerkivad raskused ning uue nõudliku protsessi esimesed ohud.

II. Töödokumendi struktuur

Käesoleva töödokumendiga soovib raportöör rajada aluse edasisteks algatusraporti 
teemalisteks aruteludeks regionaalarengukomisjonis. Esmalt visandab ta lühidalt 
õigusraamistiku ning sellest piirkondade jaoks tulenevad ülesanded. Mõningate 

                                               
1COM(2010) 546, muu hulgas lk 24.
2Raammääruse artikkel 2 (uus); raammääruse V lisa, eeltingimused, vt ka komisjoni teabeleht nr 10 eeltingimuse 
kohta; teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tugevdamise eesmärk hõlmab sealjuures nii teadustegevuse 
ja innovatsiooni tipptaseme arendamist, ettevõtete suuremaid investeeringuid teadustegevusse ja innovatsiooni 
kui ka „teadmiste kolmnurkade” (knowledge triangles) tugevdamist.
3Temaatiline eesmärk vastavalt tulevase raammääruse 2011/0276(COD), edaspidi nimetatud raammäärus, artikli 
9 lõikele 1 ning ERFi määruse artikli 5 lõikele 1, seisuga 3.6.2013.



DT\940990ET.doc 3/10 PE514.671v01-00

ET

uurimisküsimuste abil tahaks raportöör seejärel valgustada S3-strateegiat ning selle raskusi ja 
ohte osalejate jaoks ning esitleda sealjuures mõningaid häid tavasid.

III. Aruka spetsialiseerumise strateegia (S3)

Strateegia on keeruline. Samavõrra keeruline on katse määratlusi anda. Komisjon ja 
seadusandja on nüüd läbirääkimiste lõpul jõudnud kokkuleppele järgmistes elementides:

1. Komisjoni ja seadusandja määratlus1

Aruka spetsialiseerumise strateegia all mõeldakse riiklikke ja piirkondlikke 
innovatsioonistrateegiaid, mis seavad prioriteete konkurentsieeliste loomiseks. Seda tehakse 
ettevõtjate vajadustele vastavate tugevate külgede arendamise teel teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, et tekkivatele ärivõimalustele ja turuarengutele ühtsel viisil läheneda.
Tegutsemise käigus tuleb vältida topelttööd ja jõupingutuste killustumist ELi tasandil.

2. Piirkondade vajalik tegutsemisviis2

Õigusraamistikus on piirkondadele ette nähtud järgmine tegutsemisviis:
 eneseanalüüs (self-assessment) nn SWOT-analüüsi või võrreldava meetodi abil: eelnevalt 

tuleb hinnata tugevaid külgi, vajadusi ja soovitud tulemusi. 
 S3-strateegia koondab selle tulemusena ressursid piiratud arvule teadus- ja 

innovatsioonitegevuse prioriteetidele.
 See sisaldab meetmeid erainvesteeringute ergutamiseks teadus- ja arendustegevusse.
 See sisaldab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi3.
 Lisaks on ette nähtud, et liikmesriigid võtavad kasutusele teaduse ja innovatsiooni jaoks 

olemasolevaid eelarveressursse täpsustava raamistiku koos mitmeaastase kavaga, mis on 
seotud ELi esmatähtsate projektidega (teadustöö infrastruktuuride Euroopa 
strateegiafoorum, ESFRI).

Lisaks eeltoodule ei ole komisjonil kavas ette võtta strateegiate täiendav sisuline 
kontrollimine4.Kui strateegia täielikult puudub või kui rakenduskavade vastuvõtmise hetkel ei 
ole olemas tegevuskava, mis tagab strateegia rakendamise 2016. aastaks, siis teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni temaatilise eesmärgi tarbeks Euroopa Regionaalarengu 
Fondi toetusi5 välja ei maksta.6

IV. Uurimisküsimused

                                               
1 Tulevase raammääruse artikkel 2, kolmepoolse kohtumise tulemus seisuga 17.6.2013, enda tõlge inglise 
keelest, lausejaotus parema loetavuse huvides, originaalversioon EN.
2 Vt raammääruse ettepaneku V lisa ja kolmepoolse kohtumise tulemusi, endine IV lisa.
3 Läbivaatamissüsteemi ettepanek ei saanud häälteenamust.
4 Raammääruse artikkel 17.4a (uus), läbirääkimised veel käivad: „andmete kooskõla kontroll”; COM-suuniste I 
osa, märts 2013, lk 16.
5 Väljamaksed tähendavad siin vahemakseid, raammääruse artikli 17 lõige 5 (uus), seisuga kolmepoolne 
kohtumine, versioon 10.6.2013.
6 Vt artikli 17 lõige 1 jj, lõplik kokkulepe puudub, COM-suunised, märts 2013, lk 18;
summa peab olema proportsionaalne edusammude ja fondi liigiga.
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1. Kas kõnealuse strateegia kohustuslike nõuete vahel ühelt poolt ja piirkondliku 
lähenemisviisi (place-based approach) vajaliku paindlikkuse vahel teiselt poolt ei ole 
vastuolu? Kas eeltingimusel ei ole ohtu muutuda puhtalt formaalsuseks? 

S3-strateegia eeltingimusele on olemuslik see, et iga piirkond töötab välja oma strateegia, mis 
on kohandatud piirkonna vajadustega. Lõpuks oskavad ainult piirkonnad otsustada, mis nende 
innovatsioonipotentsiaali tugevdab. Seadusandja kehtestab samal ajal siiski temaatilise 
kontsentratsiooni ja metoodika puhul üldnõuded kõikide piirkondade jaoks. Komisjon võib 
nõuete täitmata jätmise korral maksed peatada, et tagada toetuse tõhusus.
Kontrolli asjakohast ulatust on raske määrata. Komisjon tohib ju ainult kontrollida, kas 
piirkonnad on etteantud metoodikat kohaldanud ja kas strateegia töötatakse välja, mitte aga 
strateegia sisu1. Selles vastuolus sisaldub teatav (süsteemile omane) oht, et eeltingimus 
moondub formaalsuseks.

 S3-strateegia ei ole järelikult iseenesest edukas võlusõna, vaid ainult abivahend. Lõpuks ei 
tohi otsustavaks mootoriks olla mitte tingimus, vaid piirkondade igiomane huvi hea ja 
ulatusliku innovatsioonikava vastu oma kodanike tuleviku heaks. Kui piirkonnad ei mõista 
strateegiat võimalusena, jäävad head tulemused saavutamata, sõltumata sellest, kuidas 
näeb välja õigusraamistik.

Õigesti teostatuna saab strateegia arengust piirkondade jaoks nõudlik ja kulukas ülesanne.
Piirkonnad peaksid sellest tulenevalt kavandama innovatsioonistrateegiad pikaajaliselt ja väga 
laial alusel, minnes kaugemale ka õiguslikest nõuetest ja järgmisest toetusperioodist2.

2. Kas strateegia saab olla edukas ühtekuuluvuspoliitika kava kõikide piirkondade 
jaoks, olenemata sellest, kui innovaatilised või kui kaugele arenenud nad on?

Piirkondade eeldused taristu või inimressursside mõttes on erinevad, neil on erinevad tugevad 
ja nõrgad küljed. Sellele vastavalt peab olema ka erinevaid teid piirkondlike 
innovatsioonisüsteemide tugevdamiseks. Ainult vähestest piirkondadest võib realistlikult 
vaadates saada nn innovation leader, kes suudab leiutada murrangulisi tehnoloogiaid ja 
uuendusi. Suurem osa kuulub nn follower’ide hulka, kes hakkavad uuendusi uuel viisil 
kasutama. Soome moderniseeris näiteks mujal välja töötatud nanotehnoloogia abil oma 
majanduse aluse, puidu- ja paberitööstuse. Ainult niisugune lai strateegiline põhimõte võib 
viia majandusmuutusteni kõikides piirkondades ja õigustab seega ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite kasutamist teadustegevuses ja innovatsioonis. Vastasel juhul muutuks 
struktuurifond osaliselt üksnes teiseks teadustegevuse toetusprogrammiks.

 Raamtingimused tuleb seega kavandada selliselt, et iga piirkond saab kasutada strateegiat 
edasiliikumiseks, olenemata sellest, kuidas ta seni koostatud oli. Euroopa 
Regionaalarengu Fondi määruse temaatiline eesmärk 1 tuleb sõnastada võimalikult 
laiaulatuslikult. Fookus tuleb selgelt ümber suunata teadustegevuselt innovatsioonile. Kui 
innovatsiooni mõistest saadakse aru väga laialt, sidumata seda konkreetsete 
tehnoloogiatega, siis on igal piirkonnal võimalik sellest endale midagi sobivat leida.

                                               
1 Vt III osa punkti 2 ning joonealust märkust 6.
2 näiteks teiste fondide, nagu ESFi jaoks, ja arendama ka teisi temaatilisi eesmärke.
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 Raportöör näeb ohtu, et piirkonnad jooksevad tormi eelkõige teadus- ja arendustegevuse 
teemale. Siin on kindlasti vastavalt piirkondlikele oludele otsustav mõista innovatsiooni 
ka kasutajale suunatult ning mitte jääda mõtteliselt seisma tehnoloogiale suunatud 
innovatsiooni juurde. Strateegia aluseks peaks olema innovatsiooni lai mõiste, mitte ainult 
tehnoloogilises tähenduses, mitte lihtsalt high-tech’i, vaid ka low-tech’i või koguni non-
tech’i tähenduses, praktikapõhine innovatsioon, näiteks innovatsioon teenuste valdkonnas, 
protsesside parandamine ja organisatsioonilised muudatused või ka ärimudelite, 
turunduse, kaubamärkide ja disaini valdkonnas, ökoloogiline või sotsiaalne innovatsioon, 
et toime tulla nt aktiivsena vananemise või demograafiliste muutuste probleemidega.)

 Oluline on siin ka küsimus, kui palju raha riigi- ja valitsusjuhid kasutada annavad ja 
milline otsustamisruum selle jagamisel piirkondadele veel jääb. Toetus peaks huvi 
pakkuma ka enam arenenud piirkondadele, kuna vastasel juhul piirkonnad võib-olla 
loobuvad strateegiast täielikult, mis oleks vastuolus mõtte ja eesmärgiga ja mida ei tohi 
juhtuda.

3. Miks on „ettevõtluse vaimus toimuv” avastamisprotsess nii tähtis? Kas alt üles 
suunatud lähenemisviis on realistlik? Kas osalejad on piisavalt kaasatud?

Teadusringkonnad ja komisjon kiidavad strateegia uut alt üles suunatud lähenemisviisi.
Vastupidiselt varasematele innovatsioonistrateegiatele ei määrata siin ülaltpoolt, mis toimuma 
hakkab. Selle asemel töötatakse piirkonna tulevikuvisioon välja niinimetatud ettevõtluse 
vaimus toimuva avastamisprotsessi (entrepreneurial discovery process) käigus koos 
asjaomaste ettevõtetega, olgu nendeks siis VKEd või suurettevõtted, teadusasutused ja teised 
sidusrühmad1.

 Raportööri arvates on see strateegia valupunkt. Lõpuks peavad lõpliku otsuse tegema 
niikuinii poliitikud. Sidusrühmi piisavalt kaasamata ei ole võimalik piirkonna tugevaid ja 
nõrku külgi piisavalt hinnata. Eriline rõhk on selles protsessis ettevõtjatel. Nemad teavad 
loomulikult kõige paremini, mis nende vajadustele ja nende potentsiaalile vastab. 
Teadusasutused, ülikoolid ja sellised asutused nagu innovatsiooniinkubaatorid peavad 
muutma ettevõtjad innovatsioonivõimeliseks, esiteks teadusuuringute kasutajakesksete 
tulemustega, teiseks oma personali kaudu (teadmiste ülekandumine). Tulemuseks on 
innovatiivsete toodete ja teenuste loomine uutes tekkinud (nt spin-offs) või juba 
olemasolevates ettevõtetes. Nemad on piirkonna majandusmuutuste ja konkurentsivõime 
tugevdamise mootor. Innovatsioonistrateegia saab toimida ainult nende osalejate 
tipptasemel koostöö kaudu (knowledge triangle) üksteise ning poliitiliste otsustajatega 
(haldusasutused). 

 Siin tekib küsimus, kas piirkonnad kaasavad olulisi osalejaid piisavalt või teevad kõike 
nagu tavaliselt ja konsulteerivad harjunud viisil ainult tavaliste osalejatega. Üksnes 
ammutuntud osalejate ringiga ei ole aga võimalik visiooni leida. Osalema peaksid näiteks 
nn tulevikuettevõtted. Ettevõtluse vaimus toimuv avastamisprotsess peab minema ka 
tunduvalt sügavamale (avastama), kui see seniste konsultatsioonide puhul on olnud.

                                               
1 Vastavalt raammääruse I lisa punktile 4.3.2 „kaasatakse ettevõtluse vaimus toimuva avastamisprotsessi käigus 
riiklikud või piirkondlikud korraldusasutused ja sidusrühmad, näiteks ülikoolid ja muud kõrgharidusasutused, tööstus 
ja sotsiaalpartnerid.”
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 See saab toimida ainult piisava haldussuutlikkuse olemasolu korral: pädevad 
haldusasutused peavad omandama paindliku, kaasaegse mentaliteedi nii sidusrühmade 
protsessi valikul kui ka modereerimisel.

4. Kas ajahorisont strateegia koostamiseks on realistlik?

Komisjon esitas ettepaneku kõnealuse eeltingimuse kohta alles 2011. aasta sügisel. Järgmistel 
nädalatel ja kuudel peavad rakenduskavad aga juba komisjoni heakskiidu saama. Piirkonnad, 
mis alustasid oma strateegiate väljatöötamist alles sellel ajahetkel, ilmselt ei jõua esitada 
valmis strateegiat juba rakenduskavade esitamise ajal. Siin tekib oht, et piisavas ulatuses jääb 
nõutud viisil teostamata just asjaomaste sidusrühmade ja eelkõige ettevõtjate intensiivne 
kaasamine, nn ettevõtluse vaimus toimuv avastamisprotsess1. Seetõttu on oluline, et 
õigusraamistik näeks täieliku strateegia esitamise alternatiivina ette tegevuskava esitamise.
Selles kavas tuleb kajastada, kes vastutab strateegia väljatöötamise eest ja millal võib 
arvestada rakendamisega. See peab olema lõpetatud hiljemalt 2016. aasta lõpuks. Kui heita 
pilk piirkondadele, mida meelsasti eeskujuks tuuakse, siis tuleb märkida, et nad istuvad oma 
piirkondlike innovatsioonistrateegiate koostamise juures sageli juba palju aastaid või 
aastakümneid. See näitab, et strateegia puhul on tegemist kõikide osalejate poliitika õppimise 
protsessiga (policy learning process), mis kestab kindlasti tunduvalt kauem kui programmi 
planeerimisperiood. Tuleks tagada, et „vanu” innovatsioonistrateegiaid ei võetaks mitte 
lihtsalt uuesti ringlusse, mis toob kaasa mineviku vigade kordamise, nt piirkondlike ettevõtete 
puudulik kaasamine.

5. Millised on prioriteetide kindlaksmääramise ohud? Kuidas need „õigesti” paika 
panna?

Arukas spetsialiseerumine tähendab, et liikmesriik või piirkond määrab oma tugevaid külgi ja 
piirkonna võrreldavaid eeliseid arvesse võttes kindlaks teadustegevuse ja innovatsiooni 
edendamise prioriteedid ja edendab suurima potentsiaaliga valdkondi kestliku toime 
saavutamiseks. Prioriteedid määratakse kindlaks strateegiliste teadmiste alusel piirkonna 
varaliste väärtuste2, tulipunktide3, konkurentsieeliste ja tipptaseme potentsiaali alusel. Selleks 
on vajalik piisavatel näitajatel põhinev aus eneseanalüüs.

 Küsimus, millised prioriteedid täpselt välja tuleb otsida, on problemaatiline peaaegu 
kõikide piirkondade, ka „paremini arenenute” jaoks. Piirkonnad pelgavad istuda „vale 
hobuse” selga, kui turud ei arene nii nagu loodetud. Kardetakse muutuda 
vastuvõtlikumaks välistele šokkidele. Ettevõtted, kes prioriteetide seast endale midagi 
sobivat ei leia, võivad mujale kolida. Eriti kriisiaegadel tundub piirkondadele mõttekas 
seista majanduslikult pigem laial alusel. Piirkondadel on sageli refleks oma „vanu” 
klastreid lihtsalt edasi arendada või kopeerida tuntud edukavasid. Ka sidusrühmad 
tahaksid, et kõiki nende tegevusvaldkondi arvesse võtaks. Eelkõige keskklass tunneb 
muret, et suurem osa piirkondlikust majandusest teeb vähikäiku. Kui aga sõnastada 

                                               
1 Vt uurimisküsimust 3.
2Siia kuuluvad nt valdkondlikud struktuurid, klastrid, kõrgkoolid, teadusinstituudid, teadus, tehnoloogia, 
erialateadmised, inimkapital, keskkond, turulepääs, juhtimissüsteemid ning ühendused ja sidemed teiste 
regioonidega. 
3Siia kuuluvad nt vananev rahvastik, demograafilised muutused, vilets olukord tööturul, kõrvaline asukoht ja 
teised keskkonnategurid.
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prioriteedid liiga laialt, siis teeme vanu vigu, toetame jälle „lennukilt laiali puistates” ja 
investeeringute mõjujõud on väiksem.

 Tähtis on leida spetsialiseerumise ja avatuse või mitmekesisuse õige kombinatsioon ja 
mitte muuta end sõltuvaks eelkõige ühest tehnoloogiast (konkreetsete tehnoloogiatega 
mittesidumine!) või majandusharust. See toimub nende tehnoloogiate, toodete ja 
teenustega tegelema hakkamise kaudu, mis on seotud piirkonnas juba olemasolevate 
edukate tehnoloogiate ja pädevusvaldkondadega, kuna siis on teadmiste ülekandumine 
kõige tulemuslikum (related diversity).

 Ideaaljuhul tuleb jõupingutused keskendada seega majandusharude ja 
tehnoloogiavaldkondade ülestele tegevustele, mis avaldavad ristmõju kogu (piirkondlikus) 
majanduses.

 Lisaks leiab raportöör, et mida suuremat tähelepanu pöörati sidusrühmadega 
konsulteerimisele ning eneseanalüüsi ja seiresüsteemi jaoks vajalike alusandmete 
väljatöötamisele, seda väiksem on viltuminekute tõenäosus.

 Kui viltuminekud siiski ilmnevad, peab piirkondadel olema võimalus protsesse kohandada 
(ka ühe toetusperioodi jooksul). Tugev, hästi läbimõeldud seiresüsteem on siin üks 
piirkondade poolt sageli alahinnatud põhieeldus. Lisaks on kohandamiste tegelikuks 
teostamiseks vaja ka otsustajate julgust. 

6. Kas piirkondi on piisavalt nõustatud ja toetatud?

Koostöö regionaalpoliitika peadirektoraadiga on praegu partnerluskokkulepete ja 
rakenduskavade üle käimasolevate läbirääkimiste tõttu loomulikult üsna tihe, lõpuks on see 
piirkondade jaoks isegi ainuke pidepunkt selles küsimuses, kas neil on võimalik eeltingimus 
täita. Komisjon annab täiendavalt välja erinevaid juhendeid eneseanalüüsiks ja strateegia 
paremaks mõistmiseks. Piirkondade toetamiseks kõnealuse protsessi läbiviimisel asutati eraldi 
nn S3-platvorm1. Platvorm töötab peamiselt vastastikuse hindamise töötubade vormis.
Protsessiga juba kaugele edasi või valmis jõudnud piirkonnad nõustavad piirkondi, mis ei ole 
veel nii kaugel. Sel eesmärgil on end registreerinud alles umbes 130 piirkonda2.
Registreerimine on küll vabatahtlik, kuid kõik piirkonnad või liikmesriigid peaksid võimalust 
kasutama. Igal piirkonnal on kindlasti midagi õppida või õpetada.

7. Kuidas võib välja näha välismõõde? Kas see on realistlik? Kas raamtingimused on 
piisavad? Kuidas pannakse piirkondlike strateegiate pusle ELi jaoks tervikuna kokku?

Strateegia suurim „must kast” on kindlasti välismõõde. Paremaks peab muutuma mitte üksnes 
osalejate koostöö piirkonnas, vaid piirkonnad peavad strateegia kohaselt võtma suuna ka 
väljapoole, et leida Euroopa väärtusloomeahelas oma koht. Piirkonnad peavad endalt 
strateegiate koostamisel küsima, millist mõttekat koostööd on neil võimalik teiste 
piirkondadega teha, näiteks tiheda innovaatiliste teadusmahukate klastrite vahelise koostöö ja 
eri piirkondade teadusasutuste mõttevahetuse kaudu3.

On küll piirkondi, mis sellele ideaalpildile juba vastavad ja mille klastrid teevad tihedat 
koostööd. Need on aga ilmselt kas siis väga teadusuuringukesksed ja neil oli võimalik kasu 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, asutatud 2011. aastal Sevillas.
22013. aasta mai seisuga.
3Raammääruse I lisa punkt 7.2.1.
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saada juba seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi programmist „Teadmiste piirkond” 
või on nad asukohaks ülemaailmselt töötavatele ettevõtetele, mille puhul on sellised 
partnerlussuhted niikuinii osa ärimudelist.

Piirkondade valdava enamiku vahelised partnerlussuhted on aga viletsad. Siin tekib küsimus, 
milliseks võib see olukord muutuda.

Riikidevahelise koostöö „just nagu pildiraamatust võetud” näiteks on siin kindlasti 
juba ammu tuntud Silicon Europe: kõrgtehnoloogia klastrite ühendus, s.t Saksamaa 
(Dresden), Madalmaade (Eindhoven), Belgia (Leuven) ja Prantsusmaa (Grenoble) 
ning Austria (Villach) ettevõtete ja teadusinstituutide ühendus mikro- ja 
nanotehnoloogiate valdkonnas. Iga piirkond saab spetsialiseerumisest eraldi suurt 
majanduslikku kasu: ühiselt viivad nad ELi ülemaailmses konkurentsis edasi ja 
aitavad kaasa ELi 2020. aasta eesmärkide teostamisele.

Tähtsa panuse majanduse arendamisse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kaudu 
peab andma eelkõige territoriaalne koostöö:
o piiriülene koostöö peab parandama eelkõige naaberpiirkondade teadustegevuse ja 

innovatsiooni madalat taset.
o Territoriaalset koostööd tuleb kasutada ka piirkondadevahelise koostöö valdkonnas, et 

edendada koostööd teadusmahukate klastrite vahel ning mõttevahetust teadusasutuste ja 
teadusinstituutide vahel1.

 Raportöör peab siiski problemaatiliseks vähest finantsvahendite eraldamist kõnealuse 
eesmärgi tarbeks, nagu riigi- ja valitsusjuhid seda kavandavad. Ettenähtud sisuline teostus 
eeldab – nagu nõuab parlament – oluliselt suuremate finantsvahendite eraldamist.

Huvitav näide piirkondadevahelise koostöö kohta kahe naaberpiirkonna koostöö vormis on 
Saksamaa Berliini ja Brandenburgi liidumaade ühine innovatsioonistrateegia. Need 
piirkonnad teevad projektipõhiselt koostööd juba alates 1990. aastatest. Aastatel 2007–2010 
töötati välja ühine innovatsioonistrateegia InnoBB2.

 Need kogemused näitavad, et kooskõlastamisprotsess on väga pikaleveniv ja nõuab 
kõikidelt osalejatelt laialdasi lisapingutusi õigusraamistiku, strateegiate ja rakenduskavade 
kooskõlastamisel.

 Rakendamisel peavad poliitikud ja haldus ilmutama ülisuurt paindlikkust.
Ministeeriumides on selles vallas kindlasti vajalik pikk õppimisprotsess. Kokkuvõttes on 
vaja arvestada väga pika käivitusajaga.

 Eriti raske on, kui koostööd soovivad teha eri liikmesriikide naaberpiirkonnad.
Strateegiate ning rakenduskavade vajalik ajaline ja sisuline kooskõlastamine on seni 
osutunud sageli liiga nõudlikuks.

 Lisaks vajalikule nüüdisaegsele haldussuutlikkusele peab ka õigusraamistik olema 
tulevikus küllaldaselt paindlik, eelkõige mis puudutab projektide toetuskõlblikkust3.

                                               
1 Tulevane Euroopa territoriaalse koostöö määrus, seisuga 3.6.2013, põhjendus 5 ff.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 Raammääruse artikli 60 lõige 2 pakub siin võimaluse, et kuni 15% ERFist eraldatud toetusest võib kasutada 
prioriteetse suuna raames väljaspool programmi.
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Järgmise toetusperioodi kogemused näitavad, kas seadusandja senised jõupingutused on 
piisavad.

Pidades silmas strateegia nõuet vältida topelttööd ja killustumist, esitavad piirkonnad sageli 
küsimuse, kas ja kuivõrd võib komisjon prioriteetide väljavalimisel suunavalt sekkuda.
Õigusraamistikust seda ei nähtu. Võib-olla on komisjonil aga võimalik anda piirkondadele 
ideid, kuidas nad oma rahvusvahelist mõõdet parandada saaksid. Kindlasti saab ka S3-
platvorm varustada vajalike andmetega võimalike koostööpartnerite kohta piirkondade seas.

8. Kuidas võiks välja näha sünergiapüüdluste rakendamine ELi erinevate toetuste, nt 
programmi Horisont 2020 ja struktuurifondide vahel? Kas õigusraamistik on selleks 
piisav? Kuidas võiksid välja näha vajalikud koordineerimismehhanismid?

Ühine strateegiaraamistik näeb ette julgustada liikmesriike suurima võimaliku kasuteguri 
saavutamiseks kombineerima strateegia raames teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
jaoks kõiki võimalikke ressursse. Lisaks riiklikele ja piirkondlikele toetustele ja erakapitalile 
mõeldakse sellega struktuurifondide kõrval eelkõige loomulikult programmi Horisont 2020.

Struktuurifondide ja Horisont 2020 vahelised sünergiamõjud tahetakse saavutada eelkõige 
järgmiselt: esiteks valmistatakse piirkondlikud teadustegevuses ja innovatsioonis osalejad 
eelkõige teadusuuringute suutlikkuse suurendamise kaudu ette selleks, et nad tulevikus 
saaksid suuremal määral osaleda programmis Horisont 2020. („tipptaseme saavutamiseks 
vajalikud tingimused, osalemise laiendamine”)1. Näideteks on tippkeskuste või innovaatiliste 
klastrite ühendamine eelkõige vähem arenenud piirkondades ja „väheste tulemustega teadus-
ja arendustegevuse ning innovatsiooni piirkondade ühendamine juhtivate tippkeskuste ja 
klastritega Euroopas, nn twinning, teaming2, väikeste piirkondlike teadusinstituutide 
ajakohastamine tippkeskusteks struktuurifondide rahaga, Euroopa teadusruumi õppetoolide 
laiendamine või ülikoolide ajakohastamine või teadlaste täiendõpe või ka programmis 
Horisont 2020 osalemist käsitlevate nõustamiskeskuste väljaarendamine3.

Teiseks peab olema meetmeid, mille eesmärk on nt seitsmenda teadusuuringute 
raamprogrammi või hiljem programmi Horisont 2020 teadusuuringute tulemuste kasutamine 
majanduses ja innovatsioonisõbraliku keskkonna loomine ettevõtete jaoks, nt: spin-off’ide 
rahastamine varajases etapis, eluslaborid (living labs) jne.

Raskused kõikide osalejate jaoks on mitmekesised. Ootuste surve on suur, sest ettevõtjad 
ootavad aastaid asjatult paremaid raamtingimusi. Asi algab õigusraamistiku koordineeritud 
koostamisega: erinevate Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESIF) sünergiamõjude 
tugevdamiseks loodi ühine õigusraamistik, nt nn mitme rahastajaga programmide kasutamise 
kaudu4.

Strateegia jaoks on erilise tähtsusega ESIFide ja programmi Horisont 2020 koordineerimine, 
eelkõige toetuskõlblikkuse, arveldusviiside või osalemiseeskirjadega seotud küsimuste puhul.
                                               
1 Raammääruse I lisa punkt 4.2a.
2 Näide: Max Plancki instituudi koostöö Ida-Euroopa liikmesriikidega.
3 Raammääruse I lisa punkt 4.3.4 ning komisjoni mitmeaastase finantsraamistiku teabeleht ESIFi ja programmi 
Horisont 2020 vahelise sünergia kohta.
4 Raammääruse 2011/0276(COD) I lisa punkt 3.2.a.
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Programmide erinevate juhtimisaluste tõttu on kõnealune protsess eriline proovikivi.
Programmide õnnestunud koordineerimise eeldus on asjaomaste peadirektoraatide tihe 
koostöö enne ettepanekute väljatöötamist, seadusandliku menetluse ajal ning piirkondade 
nõustamisel. See pikaleveniv protsess käivitus hilja. Seega ilmub juhend, kuidas piirkonnad 
kõnealuseid sünergiamõjusid konkreetselt saavutada saavad, alles 2013. aasta sügisel.
Pädevate peadirektoraatide vaheline tihe koordineerimine, mida parlament juba nii kaua 
nõudis, käivitus väga aeglaselt. Ka siin peab ametiasutuste töömentaliteet kohanduma uute 
probleemidega.

Koordineerimistöö hulk seoses kavandamise ja taotluste esitamisega suureneb mitte üksnes 
komisjoni sees, vaid samuti komisjoni ja struktuurifondide rakenduskavadega tegelevate 
haldusasutuste, programmi Horisont 2020 riiklike kontaktasutuste ning ettevõtete kui 
potentsiaalsete taotlejate ja selliste nõustamiskeskuste nagu European Enterprise Network 
(EEN) vahel. See on suur proovikivi eriti föderaalsete struktuuride puhul. Ka siin on vajalik 
komisjonipoolne suur toetus ja nõustamine.

V. Tulevikku vaadates

Raportöör tunneb ette heameelt elava arutelu üle kolleegidega regionaalarengukomisjonis 
ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi esindajate antava esmase hinnangu üle 
piirkondade edusammudele eeltingimuse rakendamisel. Lisaks on raportöör jätkuvalt avatud 
sidusrühmade ja piirkondade märkustele.


