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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 1350/2008/EÜ,
16. detsember 2008,
Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009) kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

Komisjoni 21. novembri 2001. aasta teatises pealkirjaga
„Euroopa elukestva õppe piirkonna rajamine” ja sellele
järgnenud nõukogu 27. juuni 2002. aasta resolutsioonis
elukestva õppe kohta (4) määratleti prioriteedina „uute
põhioskuste” omandamine ning rõhutati, et elukestev
õpe peab hõlmama eelkooliiga ning ulatuma pensionieani
välja.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006.
aasta soovituses 2006/962/EÜ võtmepädevuste kohta
elukestvas õppes (5) määrati kindlaks mitmed võtmepäde
vused: matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja
tehnoloogia alustest, õppimisoskus, infotehnoloogiline
pädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus
ja –pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus.

(6)

Euroopa Ülemkogu märkis oma 8. ja 9. märtsi 2007.
aasta Brüsseli kohtumisel, et haridus ja koolitus on hästi
toimiva teadmiste kolmnurga (haridus-teadustegevusinnovatsioon) eeltingimuseks ning on määrava tähtsusega
majanduskasvu kiirendamisel ja töökohtade loomisel.
Ülemkogu kutsus üles pöörama erilist tähelepanu
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate potentsiaali
ärakasutamisele, sealhulgas kultuuri ja loomingu vallas
tegutsevate ettevõtjate toetamisele, arvestades nende ette
võtjate rolli majanduskasvu, töökohtade loomise ja inno
vatsiooni käivitajatena.

(7)

Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta väljakuulutamine
on tõhus viis aidata kaasa Euroopa ees seisvate keeruliste
ülesannete täitmisele, tõstes avalikkuse teadlikkust, levi
tades teavet heade tavade kohta, innustades uurimistege
vust ja edendades poliitilisi arutelusid. Luues keskkonna,
kus nende eesmärkide poole püüeldakse samaaegselt nii
Euroopa, riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil,
on võimalik saavutada suurem sünergia ja kriitiline mass
kui üksi toimides.

(8)

Kuna loovuse ja innovatsioonisuutlikkuse arendamine
elukestva õppe kaudu sisaldub olemasolevate ühenduse
programmide eesmärkides, siis on võimalik Euroopa
aasta eesmärke rakendada kasutades nende programmide
vahendeid nendes piirides, mis on ette nähtud aastaste
või mitmeaastaste rahastamisprioriteetide kohta; ka
kultuuri, teabevahetust, ettevõtlust, ühtekuuluvust,
maaelu arengut, teadusuuringuid ja infoühiskonda käsit
levad programmid ja poliitikameetmed aitavad kaasa
loovuse ja innovatsiooni arengule ning võivad toetada
käesolevat algatust oma õigusliku raamistiku piires.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikleid 149 ja 150,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must, (1)

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Selleks et teadmisteühiskonna arenguga edukalt kaasas
käia, on Euroopal sotsiaalseid ja majanduslikke põhjusi
arvestades vaja tugevdada oma suutlikkust loovuse ja
innovatsiooni alal: innovatsioonisuutlikkus on tihedalt
seotud sellise isikuomadusega nagu loovus, ning et seda
täiel määral ära kasutada, tuleks loovust laialdaselt aren
dada kogu elanikkonna hulgas. Selleks on vaja lähene
mist, mis põhineb elukestva õppe põhimõttel.

Haridus- ja koolitussüsteemid peaksid pakkuma piisavalt
ja igal tasandil võimalusi võtmepädevuste arendamiseks,
et toetada loovust ja innovatsiooni, eesmärgiga leida
innovatiivseid ja originaalseid lahendusi isiklikus, tööalases ja sotsiaalses elus.

Euroopa Ülemkogu jõudis oma 23. ja 24. märtsi 2000.
aasta Lissaboni kohtumisel järeldusele, et peamise meet
mena, mis aitaks Euroopal kaasas käia globaliseerumisega
ning minna üle teadmistepõhisele majandusele, tuleks
üleeuroopaliselt määratleda uued elukestva õppe kaudu
omandatavad põhioskused, ning rõhutas, et Euroopa
peamiseks varaks on inimesed.

(1) 9. juuli 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) ELT C 257, 9.10.2008, lk 46.
(3) Euroopa Parlamendi 23. septembri 2008. aasta arvamus (Euroopa
Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. novembri 2008.
aasta otsus.

(4) EÜT C 163, 9.7.2002, lk 1.
(5) ELT L 394, 30.12.2006, lk 10.
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(9)
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Kuna käesoleva otsuse eesmärki, nimelt toetada liikmes
riikide pingutusi elukestva õppe kaudu loovuse kui inno
vatsiooni aluse ning isiklike, tööalaste, ettevõtlusalaste ja
sotsiaalsete pädevuste peamise teguri arendamisel ning
kõigi inimeste ühiskondliku heaolu tagamisel, ei suuda
liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on neid
parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta
meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev
otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kauge
male,
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tööhõive seisukohast, ja edendada koostöö kaudu ärimaail
maga ettevõtlusalaseid hoiakuid, eelkõige noorte hulgas;

e) edendada alg- ja süvateadmisi matemaatika, loodusteaduste ja
tehnoloogia valdkonnas, mis aitavad kaasa tehnoloogilisele
innovatsioonile;

f) soodustada avatust muutustele, loovust ja probleemilahendusoskust kui innovatsiooni toetavaid pädevusi, mida on
võimalik kasutada mitmesugustes tööalastes ja sotsiaalsetes
situatsioonides;

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

g) laiendada nii formaalhariduse omandamise ajal kui ka noor
tele mõeldud mitteformaalsete ja informaalsete tegevuste
kaudu juurdepääsu mitmesugustele eneseväljenduse loomin
gulistele vormidele;

Sisu
2009. aasta nimetatakse Euroopa loovuse ja innovatsiooni
aastaks (edaspidi „Euroopa aasta”).

Artikkel 2
Eesmärgid
1.
Euroopa aasta üldeesmärk on toetada liikmesriikide pingu
tusi elukestva õppe kaudu loovuse kui innovatsiooni aluse ning
isiklike, tööalaste, ettevõtlusalaste ja sotsiaalsete pädevuste
peamise teguri arendamisel ning kõigi inimeste ühiskondliku
heaolu tagamisel.

2.
Euroopa aasta konkreetsem eesmärk on muu hulgas rõhu
tada järgmisi tegureid, mis toetavad loovuse ja innovatsiooni
suutlikkuse arendamist:

h) tõsta nii tööturul kui ka sellest väljaspool teadlikkust selle
kohta, et loovus, teadmised ja paindlikkus on kiirete tehno
loogiliste muutuste ja globaalse integratsiooni ajastul
olulised, et tagada edukas ja täisväärtuslik elu, samuti suuren
dada karjäärivõimalusi kõigis valdkondades, kus loovus ja
innovatsioonisuutlikkus rolli mängivad;

i) edendada disaini kui innovatsiooni soodustavat loovat tege
vust, samuti innovatsiooni ja disainilahenduste juhtimist,
sealhulgas intellektuaalomandiõigusi käsitlevaid baasteadmisi;

j) edendada koolituse kaudu loovust ja innovatsioonisuutlik
kust era- ja riiklikes organisatsioonides ja innustada neid
paremini kasutama nii töötajate kui ka klientide loome
võimet.

Artikkel 3
a) luua keskkond, mis soodustab innovatsiooni ja kohanemis
võimet kiiresti muutuvas maailmas; arvesse võetakse kõiki
innovatsiooni vorme, sealhulgas sotsiaalset ja ettevõtlusalast
innovatsiooni;

b) rõhutada avatust kultuurilisele mitmekesisusele kui kultuuri
devahelise suhtlemise ja tihedamate seoste edendamise
vahendit erinevate loometegevuse valdkondade vahel, aga
ka koolide ja ülikoolidega;

c) stimuleerida kõikide laste esteetilist tundlikkust, emotsio
naalset arengut, loovat mõtlemist ja intuitsiooni alates
nende varasest lapsepõlvest, sealhulgas koolieelsetes lasteasu
tustes;

d) tõsta teadlikkust loovuse, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse
olulisusest nii isikliku arengu kui ka majanduskasvu ja

Meetmete sisu
Artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud
meetmed hõlmavad Euroopa aasta eesmärkidega seonduvaid
järgmisi tegevusi Euroopa, riiklikul, piirkondlikul või kohalikul
tasandil:

a) konverentsid, üritused ja algatused, mis stimuleerivad arute
lusid loovuse ja innovatsioonisuutlikkuse olulisuse üle ja
tõstavad sellealast teadlikkust;

b) teabe- ja tutvustuskampaaniad peamiste ideede levitamiseks;

c) heade tavade näidete kindlaksmääramine ja teabe levitamine
loovuse ja innovatsioonisuutlikkuse arendamise kohta;

d) analüüsid ja uuringud ühenduse või riigi tasandil.
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Lisaks vastavalt artiklile 6 ühenduse poolt kaasrahastatavatele
tegevustele võivad komisjon või liikmesriigid kindlaks määrata
muid tegevusi, mis aitavad kaasa Euroopa aasta eesmärkide
saavutamisele ja lubada Euroopa aasta nimetuse kasutamist
nende tegevuste edendamisel, kui need aitavad kaasa artiklis 2
sätestatud eesmärkide saavutamisele.

ja eeskirjadega, mida kohaldatakse käimasolevate programmide
suhtes, eelkõige hariduse ja koolituse valdkonnas. Võimaluse
korral võivad Euroopa aastat toetada ka kultuuri, teabevahetust,
ettevõtlust, ühtekuuluvust, maaelu arengut, teadusuuringuid ja
infoühiskonda käsitlevad programmid.

Artikkel 4

Artikkel 7

Kooskõlastamine riiklikul tasandil

Jõustumine

Iga liikmesriik määrab riikliku koordinaatori, kes korraldab liik
mesriigi osalemist Euroopa aasta tegevuses. Koordinaator tagab
liikmesriigi tasandil Euroopa aastaga seotud tegevuste kooskõ
lastamise.

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 8

Artikkel 5
Kooskõlastamine Euroopa tasandil
Komisjon korraldab riiklike koordinaatorite kokkusaamisi, et
kooskõlastada Euroopa tasandil Euroopa aasta rakendamist ja
vahetada teavet selle rakendamisest riiklikul tasandil.

Adressaadid
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
Strasbourg, 16. detsember 2008

Artikkel 6
Rahastamine
Euroopa aasta kaasrahastamine on Euroopa tasandi tegevuste
puhul kooskõlas nende aastaste või mitmeaastaste prioriteetide

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

