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LISA

Nõukogu järeldused:

Konkurentsivõimelise, innovatiivse ja keskkonnahoidliku Euroopa suunas –

konkurentsivõime nõukogu panus 2010. aasta järgsesse Lissaboni tegevuskavasse

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

1. TULETADES MEELDE, et ELi riigipead ja valitsusjuhid leppisid kokku seada esmatähtsaks 

Euroopa muutmise konkurentsivõimeliseks, teadmistepõhiseks, kaasavaks, innovatiivseks ja 

keskkonnahoidlikuks majanduseks1. Vajalik on konkurentsivõime nõukogu juhtroll, mis 

tagaks selle, et ELi õigusaktid ja otsused hõlbustavad üleminekut majanduskasvu ja tööhõivet 

käsitlevale uuele Euroopa strateegiale, mida nimetatakse 2010. aasta järgset perioodi 

hõlmavaks majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitlevaks Lissaboni tegevuskavaks;

2. KINNITADES TAAS, kui olulised on Lissaboni strateegiale järgneva strateegia 

kaugeleulatuvad eesmärgid, mille keskmes on eelkõige praegust majanduslangust silmas 

pidades jätkuvalt majanduskasv ja töökohtade loomine, kuna olemasolev strateegia on loonud 

ELis konsensuse selles osas, et konkurentsivõime suurendamiseks ning globaliseeruvas 

maailmas tugeva, pideva ja tasakaalustatud majanduskasvu saavutamiseks on vajalikud 

moderniseerimine ja koostöö. RÕHUTADES, et põhiülesanneteks on endiselt 

struktuurireformide, sealhulgas majandus-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitikate vahelist sünergiat 

ärakasutavate reformide rakendamine, siseturu ja välise mõõtme edasiarendamine, 

tööstussektori konkurentsivõime tugevdamine, ettevõtluse ja parema õigusloome edendamine, 

innovatsiooni ja teadusuuringute, sealhulgas intellektuaalomandiõiguste suhtes kohaldatavate 

raamtingimuste optimeerimine, ning et nimetatud reformid on eriti olulised VKEde jaoks;

  
1 18.–19. juunil 2009 Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järelduste (dok 11225/2/09 

REV 2) punkt 27.
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3. TUNNISTADES, et Euroopa peab tegema koostööd kõikides asjakohastes 

poliitikavaldkondades, järgides subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, kasutades 

kõiki asjakohaseid vahendeid konkurentsivõime suurendamiseks, ja edukalt täitma õiguslikult 

siduva kohustuse vähendada Euroopas aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 %, 

ning OLLES VALMIS võtma vastu otsuse vähendada aastaks 2020 heitkoguseid 30 % 

võrreldes 1990. aasta tasemetega, mis on nõukogu tingimuslik pakkumine 2012. aasta järgset 

perioodi käsitleva ülemaailmse ja kõikehõlmava kokkuleppe sõlmimiseks, kui teised arenenud 

riigid kohustuvad vähendama oma heitkoguseid võrreldavas mahus ning kui enamarenenud 

arengumaad annavad igaüks oma kohustustele ja suutlikkusele vastava panuse;

4. RÕHUTADES, et hästi määratletud konkurentsivõime tegevuskava on oluline majanduskasvu 

ja tööhõivet käsitleva tulevase strateegia mikromajanduslike elementide sidusaks 

elluviimiseks ning et täpsustada tuleks strateegia juhtimist, hoides liikmesriikide 

aruandluskohustuse minimaalsel tasemel ja määrates koostöös liikmesriikidega ja oma 

vastutuse kohaselt kindlaks piiratud arvu nn arukaid eesmärke (s.t eesmärke, mis on 

konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, asjakohased ja ajaliselt piiritletud), mis võtavad 

arvesse liikmesriikide eripära ja aitavad paremini edasi anda reformide prioriteete. 

Konkurentsivõime nõukogu suurem kaasamine ja parem koordineerimine teiste nõukogu 

koosseisudega riiklike reformikavade vastastikuse hindamise protsessis ning riigipõhiste 

soovituste hindamisel muudaks parimate tavade kindlaksmääramise ja edendamise 

liikmesriikide seas tõhusamaks ja parandaks kooskõla liikmesriikides poliitika rakendamise ja 

ühenduse tasandil võetavate meetmete vahel. Strateegia ühendusega seotud elemente tuleks 

vajaduse korral kehtivale ühenduse Lissaboni programmile tuginedes edasi arendada, et 

sätestada prioriteete kehtestav strateegiline reformikava koos selgelt määratletud meetmete, 

üksikasjaliku järelevalve ja hindamise ning täpse ajakavaga; ilma et see piiraks eesseisvat 

arutelu, peaks 2014. aastal jõustuv uus finantsperspektiiv kajastama -2010. aasta järgset 

perioodi hõlmava majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni tegevuskava osatähtsust;
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5. TÕSTAB ESILE järgmised prioriteedid, mis peaksid kajastuma -2010. aasta järgset perioodi 

hõlmava majanduskasvu ja tööhõivet käsitlevas Lissaboni tegevuskavas, eelkõige Euroopa 

muutmine keskkonnahoidlikuks majanduseks, parimate raamtingimuste loomine 

tööstuspoliitika ja konkurentsivõime parandamiseks ning majanduskasvu ja töökohtade 

loomise ergutamiseks, siseturu arendamine, ELi jõupingutuste tõhustamine teadusuuringute ja 

innovatsiooni alal ning VKEde väga olulise rolli tunnustamine Euroopa majanduses;

Jätkusuutlik konkurentsivõime- ja tööstuspoliitika; Euroopa muutmine keskkonnahoidlikuks 

majanduseks

6. RÕHUTAB, et Euroopa majanduse jaoks on oluline roll konkurentsivõimelisel, tugeval, 

kaasaegsel ja mitmekülgsel tööstuslikul baasil, mis eeldab tipptaset, innovatsiooni ja 

jätkusuutlikkust edendavaid raamtingimusi, milles ettevõtjad saavad tegutseda ja investeerida, 

sealhulgas teenuste sektor ja energiamahukad sektorid, ning et majanduslangusest 

väljatulemiseks on ka edaspidi oluline arendada Euroopa konkurentsivõimet; toetab sellest 

tulenevalt komisjoni integreeritud lähenemisviisi jätkusuutlikule tööstuspoliitikale, mille 

aluseks on majanduslik, sotsiaalne ja keskkonna mõõde, ning KUTSUB komisjoni ÜLES 

jätkama oma valdkonnaüleste horisontaalsete algatustega, et võtta arvesse tööstuse eri 

sektorite erinevat olukorda, valmistades samal ajal ette pinnase edukaks üleminekuks 

keskkonnahoidlikule majandusele;

7. TULETAB MEELDE, et Euroopa tööstuse konkurentsivõime säilitamise ja parandamise ning 

Euroopas investeerimistingimuste parandamise eesmärki silmas pidades ei tohiks uute nõuete 

järgimine põhjustada ettevõtjatele üheski valdkonnas ülemääraseid kulusid. Euroopa peaks 

jääma avatuks oma kaubanduspartneritele ja jätkuvalt propageerima juurdepääsu kolmandate 

riikide turgudele, sealhulgas mitme- ja kahepoolsete lepingute sõlmimisega, õigusloomealase 

koostöö edendamise ja õigusnormide lähendamisega ning rahvusvaheliste standardite 

kehtestamisega kogu maailmas, mis peaks tooma kaasa vastastikust kasu;



17179/09 tar/iv 5
LISA DG C II ET

8. RÕHUTAB, et edukas üleminek keskkonnahoidlikule majandusele ja jätkusuutliku 

tööstuspoliitika rakendamine peaksid parandama konkurentsivõimet ja muutma keskkonnaga 

seotud väljakutsed ettevõtlusalasteks võimalusteks, võttes samal ajal arvese ülemineku 

kulusid. Tähelepanu keskmes peavad olema ressursside kasutamise tõhusus ja energiatõhusus, 

uute, turvaliste ja säästlike süsinikuvaeste ja muude puhaste tehnoloogiate ning nendega 

seotud tööstussektori ja teenuste valdkonna arendamine ja kasutuselevõtmine, mis hõlmavad 

muu hulgas puhta söepõletustehnoloogia ja taastuvaid energiaallikaid ning edendavad 

ülemaailmset süsinikdioksiidi heitkoguste maksustamist, et anda turgudele stiimuleid 

investeerimiseks puhtamatesse tehnoloogiatesse;

Ambitsioonikas rahvusvaheline kliimakokkulepe on määrava tähtsusega prognoositavate 

pikaajaliste turutingimuste loomiseks; selline kokkulepe on saavutatav üksnes juhul, kui kõik 

pooled annavad oma panuse, pidades silmas, et Euroopa Liidu meetmetest üksi ei piisa;

9. TULETAB MEELDE, et süsinikdioksiidi lekke riski on analüüsitud ja käsitletud uues 

heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivis (direktiiv 2009/29/EÜ), nii et ELi poliitikate 

keskkonnaalase terviklikkuse säilitamiseks on, arvestades rahvusvaheliste läbirääkimiste 

tulemuste ja nende mõjuga ülemaailmsele kasvuhoonegaaside vähendamisele, võimalik 

kaaluda asjakohaste meetmete võtmist kooskõlas rahvusvaheliste kaubanduseeskirjadega. 

Ambitsioonikas rahvusvaheline kokkulepe on endiselt parim viis kõnealuse küsimuse 

käsitlemiseks;

10. KUTSUB liikmesriike ÜLES hoogustama mõttevahetust selle üle,

– kuidas kõige paremini kasutada kulutõhusaid majanduslikke vahendeid, et kajastada 

paremini tegelikke keskkonnakulusid ja -eeliseid, ning kehtestama süsinikdioksiidi 

heitkogustele prognoositava hinna;

– kuidas parimal viisil täita liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid kulutõhusal viisil, eelkõige valdkondades, mis ei ole hõlmatud ELi 

heitkoguste kauplemise direktiiviga2;

  
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ,

millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 275, 5.10.2003, 
lk 32).
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EELNEVAT SILMAS PIDADES NÕUKOGU

11. RÕHUTAB, et prognoositavaid ja läbipaistvaid raamtingimusi arvesse võttes loob edukas 

üleminek keskkonnahoidlikule majandusele uusi ettevõtlusalaseid võimalusi, hoogustab 

konkurentsivõimet ja soodustab töökohtade loomist, TUNNISTADES aga liikmesriikide 

erinevaid lähtepositsioone;

12. RÕHUTAB riigihankemenetluste raames keskkonnahoidlike riigihangete edendamise 

tähtsust, kuna see on vahend parema keskkonna loomiseks ja Euroopa konkurentsivõime 

parandamiseks, eelkõige seoses ökoinnovatsiooni, energiatõhususe ja tehnoloogiaga; VÕTAB 

TEADMISEKS komisjoni suunised keskkonnahoidlike riigihangete ühiste kriteeriumite kohta 

parema keskkonna loomiseks;

13. RÕHUTAB, kui oluline on avaliku sektori suurem koostöö tööstuse, tööturu osapoolte, 

valitsusväliste organisatsioonide ja tarbijaorganisatsioonidega ning erasektori investeeringute 

ja ettevõtjasõbralike avaliku ja erasektori vaheliste partnerluste soodustamine, et parandada 

teadus- ja arendustegevuse tulemuste ja innovatsiooni turuleviimist; ning märgatavalt 

suurendada teadus- ja arendustegevuse investeeringuid süsinikuvaestesse ja muudesse 

puhastesse tehnoloogiatesse, ennekõike seoses näidisprojektidega;

14. RÕHUTAB vajadust teha rohkem edusamme ja koostööd standardimise ja nii olemasolevate 

kui ka uute keskkonnatehnoloogiate toimivusspetsifikaatide alal, et hõlbustada nende turuosa 

kasvu, ning avalikkusele kättesaadavate tööstuspõhiste standardite innovatsioonipotentsiaali;

15. KUTSUB komisjoni ja liikmesriike ÜLES täiendavalt arutama, kas on vaja uusi 

jätkusuutlikku ja tõhusamat energiaga varustamist toetavaid infrastruktuure, nagu nn 

intelligentsed energiavõrgud, arukas arvestamine, elektrisõidukite infrastruktuur ja 

alternatiivkütuste infrastruktuur;
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16. KUTSUB liikmesriike üles uurima ülemineku võimalikku mõju tööhõivele, et vajaduse korral 

toetada töötajate ja ettevõtete kohanemist uute nõudmistega, suurendama oma jõupingutusi 

hariduse ja koolituse alal ning arendama oskusi, mida vajatakse keskkonnasõbralike 

töökohtade puhul, suurendades sel viisil töötajate konkurentsivõimet nii olemasolevates kui 

ka uutes tööstuse ja teenuste sektorites;

17. KUTSUB komisjoni ja liikmesriike ÜLES edendama säästvat tarbimis- ja tootmiskultuuri, 

toetudes tarbijate käitumise ja sotsiaalsete mõjude paremale tundmisele3, töötades välja 

vahendeid nõudluse suurendamiseks keskkonnahoidlike toodete ja teenuste järele; MÄRGIB, 

et sellega seoses on oluline ettevõtjate sotsiaalne vastutus;

18. MÄRGIB, kui oluline on kindlaks määrata keskkonda märkimisväärselt kahjustava mõjuga 

meetmed ja viia ellu asjakohaseid reforme, et seda mõju kaotada või piirata; KUTSUB 

komisjoni ja liikmesriike ÜLES jätkama stiimulite andmist tööstuses energiatõhusate 

meetmete võtmiseks vastavalt riigiabi eeskirjadele, innustama meetmete võtmist väliskulude 

arvesse võtmiseks tööstuses ja transpordis vastavalt investeeringute investeerimisperioodile 

ning edendama info- ja kommunikatsioonitehnoloogia väljatöötamist ja kasutamist 

keskkonnahoidlike tehnoloogiate ja teenuste toetamiseks, võttes arvesse liikmesriikide 

eripära;

19. KUTSUB komisjoni ÜLES veelgi parandama olemasolevat statistikat keskkonnasõbralike 

ettevõtjate kohta, võttes eelkõige arvesse nende osatähtsuse kasvu, tööhõivet ja juurdepääsu 

rahastamisele, ning võtma arvesse arenguid uute tehnoloogiate, kaupade ja teenuste alal;

  
3 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele säästva tarbimise ja tootmise ning säästva tööstuspoliitika 
tegevuskava kohta (24. juuli 2008. aasta dok 12026/08).
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Püsiva juurdepääsu tagamine toorainetele

20. TOETAB komisjoni tooraineid käsitleva algatuse kolme sammast4; tagada toorainete säästlik 

haldamine ja juurdepääs väljaspool ELi asuvatele toorainetele, tagada õiged raamtingimused 

toorainetele juurdepääsuks ELi siseselt ning edendada loodusressursside ja toorainete 

tõhusamat ja säästvamat kasutamist, ning; KUTSUB komisjoni ÜLES esitama oma 

2010. aasta eduaruandes kriitiliseks peetavate toorainete nimekirja, võetud meetmed ja 

kavandatud meetmed, et tooraineid käsitlevaid soovitusi saaks tulenevalt nõukogu 28. mai 

2009. aasta järeldustes väljendatud üleskutsest5 õigeaegselt rakendada;

21. TUNNISTAB, et surve muuks kui energia tootmiseks kasutatavatele ressurssidele on 

struktuurne ja et olukord ei muutu ka pärast praegust majanduskriisi. RÕHUTAB, et EL peab 

võitlema turumoonutustega, mis kahjustavad pidevat ja konkurentsivõimelist juurdepääsu 

kriitilistele toorainetele, sealhulgas nn toorainediplomaatia kaudu;

22. MÄRGIB, et ressursside ja tarnete säästlikuma kasutamise tagamiseks on mitmeid võimalusi, 

arendades uurimis- ja arendustegevust, täiustades parimaid tavasid tarnimiseks ELi allikatest, 

ressursitõhusust ja ümbertöötlemist; KUTSUB komisjoni ja liikmesriike ÜLES võtma 

lisameetmeid nende ülesannete lahendamiseks vastavalt tooraineid käsitlevale algatusele;

  
4 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Tooraineid käsitlev algatus –

majanduskasvu ja tööhõive seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine (20. novembri 
2008. aasta dok 16053/08).

5 Nõukogu järeldused: Terviklik lähenemisviis konkurentsivõimelisele ja jätkusuutlikule 
tööstuspoliitikale Euroopa Liidus (2. juuni 2009. aasta dok 10527/09).
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Parimate raamtingimuste loomine majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks

Siseturg ja väline mõõde

23. RÕHUTAB, et ELil on uutele väljakutsetega toimetulekuks vaja veelgi tugevdada ja 

süvendada oma siseturgu. VÕTAB RAHULOLUGA TEADMISEKS komisjoni kavatsuse 

viia läbi siseturu ulatuslik analüüs, sealhulgas kehtivate õigusaktide hindamine; RÕHUTAB 

sellega seoses tõhusa kooskõlastamise vajadust ja KUTSUB järgmist komisjoni ÜLES 

esitama vajaduse korral uue siseturu paketi, mis sisaldab ettepanekuid konkreetsete meetmete 

ja uute algatuste kohta; KUTSUB komisjoni üles võtma arvesse võrkinfrastruktuuri vajadusi 

ning pöörama samuti nõuetekohast tähelepanu sotsiaalsele mõõtmele ning üldist huvi 

pakkuvatele teenustele, tagades samal ajal VKEde huvidega arvestamise;

24. TULETAB MEELDE vajadust praktiliste meetmete järele siseturu toimimise, eelkõige 

praktilise teabevahetuse, halduskoostöö ja jõustamise, sealhulgas probleemide lahendamise, 

täiendavaks parandamiseks; RÕHUTAB, et teenustesektor on tuleviku majanduskasvu ja 

tööhõive jaoks põhivara; teenuste direktiiv on oluline samm teenuste vaba liikumise 

lihtsustamise suunas ning tuleks kaaluda vajaduse korral täiendavate meetmete võtmist, et 

parandada veelgi piiriüleste teenuste osutamist; TULETAB MEELDE, et oluline on teenuste 

direktiivi vastastikuse hindamise protsess; JULGUSTAB komisjoni jätkama jõupingutusi 

olemasolevate ühenduse ühtlustamise õigusaktide kohandamisel selle uue õigusliku 

raamistikuga ja KUTSUB ÜLES kujundama ulatuslikuma nägemuse turujärelevalvest; 

TERVITAB komisjoni algatust vaadata Euroopa standardimise süsteem üle, pöörates erilist 

tähelepanu hästi toimivatele riiklikele struktuuridele;

RÕHUTAB, et hästitoimiv siseturg on vajalik, et tõsta tarbijate usaldust ning KINNITAB 

vajadust tagada hüvesid nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele, sealhulgas VKEdele; RÕHUTAB 

teadmiste ja uuenduste vaba liikumise (viies vabadus) olulisust majanduskasvu ja tööhõive 

seisukohast ning TERVITAB komisjoni kavatsust esitada intellektuaalomandiõigusi käsitlev 

igakülgne strateegia;
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25. RÕHUTAB, et hästitoimiv siseturg on ELi välise konkurentsivõime seisukohast äärmiselt 

oluline; RÕHUTAB vajadust tagada, et ELi turg jääb maailmale avatuks ning et teised turud 

on meie kaubandusele avatud, jätkates üha avatumate turgude edendamist, mis peaks viima 

vastastikuse kasuni. Tõrgeteta kaubavoog ja investeeringud ELi piires ning ELi ja meie 

väliskaubanduspartnerite vahel on pikemas perspektiivis tootlikkuse, majanduskasvu ja 

heaolu alus; RÕHUTAB, et turulepääsu alastel avatud rahvusvahelistel standarditel on oluline 

roll; NÕUSTUB sellega, et uuendatud majanduskasvu- ja tööhõivestrateegia peab sisaldama 

selgesõnalist välispoliitilist tegevuskava, millega seoses viiakse läbi hindamisi ja võetakse 

järelmeetmeid; RÕHUTAB, et erinevate poliitikavaldkondade, sealhulgas siseturupoliitikate 

ja kaubanduspoliitikate vahel on vaja tõhusamat kooskõlastamist ja aruandlust;

Parem õigusloome

26. ON VEENDUNUD, et parem õigusloome on tulevikus jätkuvalt oluline tegur ettevõtete –

eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate – konkurentsivõime tugevdamisel 

ning püsiva majanduskasvu ja tööhõive tagamisel;

27. RÕHUTAB, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad järgima parema õigusloome 

põhimõtteid otsustusprotsessis kõigil tasanditel; kasutama tulemuslikumalt olemasolevaid 

parema õigusloome vahendeid, sealhulgas mõjuhinnanguid ja sidusrühmadega 

konsulteerimist, jätkama halduskoormuse vähendamist ja õigusaktide lihtsustamist; KUTSUB 

liikmesriike ÜLES töötama vastavalt oma riiklikele oludele välja mõjuhindamissüsteemid;

28. LEIAB, et parem õigusloome peab põhinema laiaulatuslikul lähenemisviisil, mis tulevikus 

võib vajadusel hõlmata uusi algatusi, näitajaid ja eesmärke, mis võtavad samuti arvesse peale 

halduskoormuse ka muude bürokraatlike takistuste aspekte, nagu nõuete täitmisega kaasnevad 

kulud ja suhtumine õigusloomealastest nõuetest tulenevatesse mõjudesse; TUNNISTAB 

samuti vajadust arvestada õigusloomealaste nõuete selliseid aspekte nagu ülevõtmine, 

rakendamine ja jõustamine ning piiriülese tegevusega kaasnevaid kulusid; TUNNISTAB 

samal ajal, et parema õigusloome alast tööd peab olema lihtne hallata ja see peab olema 

kasutajasõbralik;
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Konkurentsivõime konkurentsipoliitika abil

29. KUTSUB KOMISJONI ÜLES tagama koos liikmesriikide konkurentsiametite ja kohtutega 

konkurentsieeskirjade tõhusa jõustamise, analüüsima ELi turgude toimimist ja uurima, kas 

vajaduse korral saab konkurentsile avada uusi turge;

30. RÕHUTAB, et riigiabi süsteem on määrava tähtsusega siseturul võrdsete võimaluste 

säilitamiseks. Riigiabi tuleks anda vaid siis, kui see on kooskõlas asutamislepingu ja riigiabi 

eeskirjadega ning sellega kaasnevad minimaalsed konkurentsimoonutused6;

31. RÕHUTAB, et ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik, mille komisjon võttis vastu 

2008. aasta detsembris7, on lühiajaline vastus praegustele majandusraskustele ja see 

kaotatakse järk-järgult;

Ülemaailmne konkurentsivõime suurema innovatsiooni ja teadusuuringute abil

32. OOTAB HUVIGA komisjoni ettepanekut ambitsioonika, ettevõtjatele suunatud ja tulevikku 

vaatava Euroopa innovatsioonikava8 kohta, millel oleks vajalik kaal ja ulatus peamiste 

ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamiseks, ning samuti Euroopa infoühiskonna uut 

strateegiat, et suurendada konkurentsivõimet;

33. LEIAB, et Euroopa innovatsioonikava peaks hõlmama kõiki innovatsiooni vorme nii avalikus 

kui ka erasektoris, sealhulgas tehnoloogiaga mitteseotud innovatsioon, teadusuuringutel 

põhinev innovatsioon, teenustega seotud innovatsioon, disain ja ökoinnovatsioon;

  
6 Üldine grupierandi määrus, ühenduse suunised keskkonnakaitsele antava riigiabi kohta ning 

ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta 
sisaldavad uusi riigiabisätteid, mis on eelkõige suunatud VKEdele.

7 Komisjoni teatis – Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses finants- ja 
majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks (2009/C 16/01) (muudetud komisjoni 
25. veebruari 2009. aasta teatisega. Raamistiku konsolideeritud versioon avaldati 
7. aprillil 2009 (ELT C 83, 7.4.2009)).

8 Komisjon teatas oma teatises „Ühenduse innovatsioonipoliitika läbivaatamine muutuvas 
maailmas” (dok KOM 2009 442 lõplik), et ta kavatseb esitada Euroopa innovatsiooniakti.
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34. RÕHUTAB, kui oluline on parem juurdepääs rahastamisele, lihtsam juhtimine, VKEde 

innovatsioonialase suutlikkuse parandamine ja nõudlusest lähtuvad meetmed, nagu 

riigihanked, kommertskasutusele eelnevad riigihanked ja standardimine;

35. RÕHUTAB, et on oluline kehtestada ühenduse patent ja asutada Euroopa ja ühenduse 

patentide kohus ning veelgi parandada intellektuaalomandiõiguste kaitset ja jõustamist, 

sealhulgas tagada asjakohane toetus intellektuaalomandiõiguste haldamiseks VKEdes, et 

tugevdada Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet;

36. RÕHUTAB vajadust suurendada innovatsiooni- ja teadusuuringute poliitika tõhusust suurema 

koostöö, innovatsiooni toetamisele suunatud eri vahendite tõhusama vastastikuse sidumise ja 

selgepiirilisema haldamise abil; teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika seostatuse olulisust 

ja maksekorra kiirendamist, mis peaks innustama VKEsid enam osalema konkurentsivõime ja 

uuendustegevuse raamprogrammis9, seitsmendas teadusuuringute raamprogrammis10 ja 

struktuurifondides, võttes lisaks arvesse, et vaja on paremat koordineerimist ühenduse, 

liikmesriikide ja piirkondlikul tasandil;

37. TÕSTAB ESILE innovatiivsetesse sektoritesse ja ettevõtetesse tehtavate investeeringute 

tähtsust, edendades sealhulgas VKEde innovatsioonialast potentsiaali. TUNNISTAB klastrite 

ja innovatsioonivõrkude võimalusi ettevõtete kasvu ergutamisel. KUTSUB komisjoni ja 

liikmesriike ÜLES parandama, tõhustama ja lihtsustama oma toetust innovatsioonile, 

sealhulgas tehnoloogiaga mitteseotud innovatsioonile, eelkõige seoses VKEdega;

  
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsus nr 1639/2006/EÜ, millega 

kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013) 
(ELT L 310, 9.11.2006, lk 15).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006, mis käsitleb 
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1).
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38. LEIAB, et kuigi rahastamisvahendid ning ühenduse programmidest toetust saavad avaliku ja 

erasektori partnerlused mängivad tähtsat rolli, on samuti oluline tagada, et üldised majanduse 

raamtingimused tagavad vajaliku juurdepääsu innovatsiooni rahastamisele ja riskikapitalile, 

eelkõige riskikapitaliinvesteeringutele;

39. TUNNISTAB võtmetehnoloogiate olulisust konkurentsivõime jaoks11 ja vajadust tugevdada 

tööstus- ja innovatsioonialast suutlikkust, sealhulgas peamiste näidisprojektide ühist 

kavandamist12, suurendada eelkõige VKEdele suunatud tehnosiiret, parandada standardimist, 

tagada asjakohase kõrghariduse ja koolituse kättesaadavus ja parandada raamtingimusi 

kõnealuste tehnoloogiate kasutamiseks, et lahendada ühiskonna ees seisvaid probleeme;

40. TUNNISTAB juhtiva turu algatuse panust uute turgude esilekerkimise hõlbustamisse, ja 

KUTSUB komisjoni ÜLES hindama juhtiva turu algatust 2011. aastal ning sel alusel kaaluma 

vajadust juhtiva turu algatuse edasiseks laiendamiseks;

41. Majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva uue Euroopa strateegia, milles teadusuuringuid ja 

innovatsiooni tuleb käsitleda selliselt, et need sobiksid paremini ühiskonna ees seisvate 

probleemide lahendamiseks, määravateks elementideks on parimatesse teadusprojektidesse ja 

teadmistesse investeeringute tegemise soodustamine ning teaduspõhise innovatsiooni 

hõlbustamine. Sellega seoses on vaja ellu viia Euroopa teadusruumi visioon, sealhulgas selle 

tõhus juhtimisstruktuur, ning samuti Euroopa innovatsioonikava eesmärgid. Kõrghariduse, 

teadusuuringute ja innovatsiooni (teadmiste kolmnurk) süsteemsete ja pidevate omavaheliste 

sidemete loomine on teadmistesse tehtavate investeeringute parandamiseks määrava 

tähtsusega ning seda tuleb kajastada edasistes juhtimisstruktuurides ja 

rakendusprogrammides13;

  
11 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele: „Valmistumine tulevikuks: võtmetehnoloogiate ühise strateegia 
väljatöötamine ELis” (7. oktoobri 2009. aasta dok 13000/09).

12 Vt nõukogu järeldusi teadusuuringute ühise kavandamise kohta Euroopas, et reageerida 
olulistele ühiskondlikele probleemidele (3. detsembri 2008. aasta dok 16775/08).

13 Nõukogu järelduste eelnõu, milles käsitletakse tegevusjuhiseid Euroopa teadusuuringute ja 
teaduspõhise innovatsiooni tulevaste prioriteetide kohta 2010. aasta järgset perioodi käsitlevas 
ELi strateegias; nõukogu resolutsiooni eelnõu Euroopa teadusruumi tõhustatud juhtimise 
kohta; nõukogu järelduste eelnõu info- ja sidetehnoloogiate alaste teadusuuringute, 
innovatsiooni ja infrastruktuuride tuleviku kohta.



17179/09 tar/iv 14
LISA DG C II ET

42. TOETAB rolli, mis on EITil Euroopa innovatsiooni edendamisel teadmiste kolmnurga kõrge 

taseme saavutamise kaudu ning uut tüüpi ärimudelite näidete ja parimate tavade ning esimeste 

teadmis- ja innovaatikakogukondade kasutatavate teadmiste haldamise süsteemide 

edendamisel;

VKEd on Euroopa majanduse alustala

43. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse rakendamine nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil on 

põhiprioriteet. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse tegevuskava kolmes prioriteetses valdkonnas 

võetud meetmed (VKEde rahastamisvõimaluste parandamine, VKEde vajadusi toetav 

regulatiivne keskkond ja VKEde turulepääsu parandamine)14 peavad tulemusi andma. Kasvu 

ja konkurentsivõime toetamiseks on oluline VKEsid käsitleva poliitika pikaajaline 

perspektiiv;

44. LEIAB, et majanduse elavdamise hoogustamist silmas pidades tuleks jätkuvalt pöörata 

peatähelepanu hilinenud maksete vähendamisele ja VKEde adekvaatse rahastamise 

tagamisele, kuna see on endiselt VKEdele probleemiks enamikes liikmesriikides;

45. INNUSTAB komisjoni, Euroopa Investeerimispanka, Euroopa Investeerimisfondi ja 

liikmesriike edendama ja täiustama olemasolevaid rahastamisvahendeid, mis tõhusalt toetavad 

VKEde kasvu ja innovatsiooni, eelkõige üleminekul keskkonnahoidlikule majandusele;

46. RÕHUTAB, kui oluline on põhimõtte „Kõigepealt mõtle väikestele” kinnistamine poliitika 

kujundamisse kõigil tasanditel, sealhulgas mõjuhinnangute puhul VKE-testi kohaldamisega, 

et parandada ja lihtsustada VKEde regulatiivset keskkonda ja piirata ettevõtete asutamise 

kulusid;

  
14 Euroopa väikeettevõtlusalgatust käsitlev nõukogu tegevuskava: „Kavatsused teoks” 

(7. novembri 2008. aasta dok DS 1069/08).
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47. RÕHUTAB, et VKEd peaksid siseturust rohkem kasu saama, nii et nad saaksid laieneda ja 

tegutseda ELis samamoodi nagu oma riigi turul; nt riigihangetele ja standardimisele 

juurdepääsu kaudu, kaotades tarbetud tõkked VKEde osalemisele riigihankelepingutes; 

VKEsid tuleks samuti julgustada sisenema kolmandate riikide turgudele ja neid selles toetada;

48. TUNNISTAB, et töökohtade loomisel ja pikaajalise majanduskasvu tagamisel on määrava 

tähtsusega ettevõtluspotentsiaali vallandamine;

49. RÕHUTAB, et naisettevõtjate toetamine on tugeva ja jätkusuutliku majanduse saavutamisel 

määrava tähtsusega. Seepärast on väga oluline lisada ettevõtluse mõõde ettevõtlusega seotud 

poliitikatesse – käsitledes sealhulgas alaesindatud rühmade, eelkõige naiste vajadusi;

50. KUTSUB komisjoni ja liikmesriike TUNGIVALT ÜLES edendama ettevõtlikkust kui 

karjäärivõimalust kõigi kodanike hulgas, kuna demograafilised väljakutsed loovad igas 

vanuses uutele ettevõtjatele võimalusi sellistes arenevates sektorites, nagu teenused, samuti 

äritegevuse ülekandmise võimalusi mitmetes tööstussektorites. TUNNISTAB, et liikmesriigid 

peaksid toetama loovust ja ettevõtlikkust kui väga olulist pädevust hariduse kõigil tasanditel 

ning et elukestva õppe strateegiad on olulised;

51. TUNNISTAB, et VKEde suhtes peaksid laienema raamtingimused, mis soodustavad 

üleminekut keskkonnahoidlikule majandusele;

52. RÕHUTAB vajadust edendada ELis sellist kultuuri, kus ausatele, kuid ebaõnnestunud 

ettevõtjatele, kes asutavad uue ettevõtte, antakse uus võimalus, ilma et neid diskrimineeritaks 

varasema ebaõnnestumise pärast.

________________


