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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1350/2008/EY,
tehty 16 päivänä joulukuuta 2008,
Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

(4)

Marraskuun 21 päivänä 2001 annetussa komission tie
donannossa ”Eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alu
een toteuttaminen” sekä elinikäisestä oppimisesta 27 päi
vänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslausel
massa (4) määritettiin ”uusien perustaitojen” oppiminen
ensisijaiseksi tavoitteeksi ja korostettiin, että elinikäisen
oppimisen on alettava esikouluiässä ja jatkuttava eläk
keelle jäämisen jälkeiseen aikaan.

(5)

Elinikäisen oppimisen avaintaidoista 18 päivänä joulu
kuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos
ton suosituksessa 2006/962/EY (5) yksilöitiin erilaisia
avaintaitoja, erityisesti ”matemaattinen osaaminen ja pe
rusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla”, ”op
pimistaidot”, ”digitaaliset taidot”, ”aloitekyky ja yrittäjyys”,
”tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot” sekä
”sosiaaliset ja kansalaisuuteen liittyvät taidot”.

(6)

Brysselissä 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 kokoontu
nut Eurooppa-neuvosto totesi, että koulutus on osaamis
kolmion (koulutus, tutkimus ja innovointi) toimivuuden
edellytys ja sillä on keskeinen merkitys kasvun ja työpaik
kojen luomisessa. Neuvosto kehotti erityisesti kiinnittä
mään huomiota pienten ja keskisuurten yritysten poten
tiaalin aktivoimiseen, kulttuuri- ja luovan työn alat mu
kaan luettuina, jotta ne pystyisivät toimimaan kasvun,
työllisyyden ja innovoinnin vetureina.

(7)

Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden ni
meäminen on hyvä tapa edistää ratkaisujen löytymistä
Euroopan haasteisiin, sillä sen avulla voidaan lisätä yleistä
tietoisuutta asiasta, levittää hyviä käytäntöjä ja virittää
tutkimustoimintaa ja poliittista keskustelua. Kun tehdään
mahdolliseksi näiden tavoitteiden hyväksi työskentelemi
nen samanaikaisesti Euroopan ja jäsenvaltioiden sekä
alue- ja paikallistasoilla, saadaan enemmän synergiaetuja
ja saavutetaan kriittinen massa paremmin kuin eri tasojen
yksittäisillä toimilla.

(8)

Koska luovuuden ja innovointikyvyn edistäminen elin
ikäisellä oppimisella kuuluu yhteisön nykyisten ohjelmien
tavoitteisiin, teemavuosi voidaan toteuttaa hyödyntämällä
näitä ohjelmia niissä puitteissa, jotka niiden rahoitusprio
riteettien asettaminen vuosittain tai useammaksi vuodeksi
mahdollistaa. Myös muiden alojen ohjelmat ja politiikat,
esimerkiksi kulttuuri-, viestintä-, yritys-, koheesio-, maa
seudun kehittämis-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-alan oh
jelmat ja politiikat, osaltaan edistävät luovuutta ja inno
vointikykyä ja pystyvät tukemaan aloitetta oikeudellisten
kehystensä puitteissa.

jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 149 ja 150 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan luovuus- ja innovointikykyä on vahvistettava
yhteiskunnallisista ja taloudellisista syistä, jotta kehittyvän
osaamisyhteiskunnan tarpeisiin voidaan vastata tehok
kaasti. Innovointikyky liittyy kiinteästi yksilöiden luovuu
teen, ja jotta sitä voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti,
sitä on kehitettävä koko väestön laajuisesti. Tämä edellyt
tää elinikäiseen oppimiseen perustuvaa lähestymistapaa.

(2)

Koulutusjärjestelmien olisi pystyttävä huolehtimaan riittä
västi ja kaikilla tarvittavilla tasoilla luovuutta ja innovoin
tia tukevien avaintaitojen kehittymisestä siten, että yksilöt
kykenevät innovatiivisiin ja omaperäisiin ratkaisuihin
henkilökohtaisessa, ammatillisessa ja yhteiskunnallisessa
elämässään.

(3)

Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoon
tunut Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että Eu
roopan tason kehys, jossa määritellään elinikäisellä oppi
misella saavutettavat uudet perustaidot, on olennainen
osa toimia, joilla Eurooppa vastaa globalisaatiosta ja tie
toon perustuvaan talouteen siirtymisestä johtuviin haas
teisiin, ja korosti ihmisten olevan Euroopan tärkein voi
mavara.

(1) Lausunto annettu 9. heinäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) EUVL C 257, 9.10.2008, s. 46.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. syyskuuta 2008 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
20. marraskuuta 2008.

(4) EYVL C 163, 9.7.2002, s. 1.
(5) EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10.
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Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
päätöksen tavoitetta, joka on jäsenvaltioiden sellaisten
toimenpiteiden tukeminen, joilla edistetään elinikäisen
oppimisen avulla luovuutta, joka on innovoinnin liik
keelle paneva voima ja keskeinen tekijä henkilökohtaisten
ja ammatillisten sekä yrittäjyyteen liittyvien ja yhteiskun
nallisten taitojen kehittymisen ja kaikkien yksilöiden so
siaalisen hyvinvoinnin kannalta, vaan se voidaan saavut
taa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvis
tetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artik
lassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi tarpeen,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Kohde
Vuosi 2009 nimetään ”Euroopan luovuuden ja innovoinnin tee
mavuodeksi”, jäljempänä ”teemavuosi”.

2 artikla
Tavoitteet
1.
Teemavuoden yleistavoitteena on tukea jäsenvaltioiden toi
menpiteitä, joilla edistetään elinikäisen oppimisen avulla luo
vuutta, joka on innovoinnin liikkeellepaneva voima ja keskeinen
tekijä henkilökohtaisten ja ammatillisten sekä yrittäjyyteen liit
tyvien ja yhteiskunnallisten taitojen kehittymisen ja kaikkien
yksilöiden sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

2.
Teemavuoden erityistavoitteena on tuoda esiin muun
muassa seuraavia tekijöitä, jotka voivat osaltaan edistää luo
vuutta ja innovointikykyä:
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jyyteen kohdistuvan myönteisen suhtautumisen tukeminen
liike-elämän kanssa tehtävän yhteistyön avulla;

e) matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan perus- ja eri
koistaitojen edistäminen teknologiainnovointia varten;

f) muutosavoimuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn
edistäminen, sillä ne ovat innovointia tukevia taitoja, jotka
voidaan siirtää useisiin ammatillisiin ja sosiaalisiin yhteyksiin;

g) monenlaisen luovan itseilmaisun mahdollisuuksien laajenta
minen sekä virallisessa koulutusjärjestelmässä että nuorten
virallisen ja epävirallisen toiminnan avulla;

h) sekä työmarkkinoilla että niiden ulkopuolella olevien ihmis
ten tietoisuuden lisääminen siitä, että nopeiden teknologia
muutosten ja maailmanlaajuisen yhdentymisen aikana luo
vuus, tieto ja joustavuus ovat menestyksekkään ja tyydytystä
tuottavan elämän edellytyksenä, sekä ihmisten uramahdolli
suuksien parantaminen kaikilla niillä aloilla, joilla luovuus ja
innovointikyky ovat keskeisiä;

i) muotoilun edistäminen innovointiin merkittävällä tavalla vai
kuttavana luovana toimintana, sekä innovaatiotoiminnan
johtamiseen ja muotoilujohtamiseen liittyvien taitojen edistä
minen, mukaan lukien perustiedot teollis- ja tekijänoikeuk
sien suojasta;

j) luovuuden ja innovointikyvyn lisääminen yksityisissä ja jul
kisissa organisaatioissa koulutuksen avulla ja niiden kannus
taminen hyödyntämään paremmin sekä työntekijöiden että
asiakkaiden luovia kykyjä.

3 artikla
Toimenpiteiden sisältö

a) sellaisen ympäristön luominen, joka suosii innovointia ja
mukautuvuutta nopeasti muuttuvassa maailmassa; kaikenlai
nen innovointi, myös sosiaalinen ja yritysinnovointi, on otet
tava huomioon;

Edellä 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi toteu
tetaan toimenpiteitä, joihin on sisällyttävä seuraavaa teemavuo
den tavoitteisiin nivoutuvaa toimintaa Euroopan ja jäsenvaltioi
den sekä alue- ja paikallistasolla:

b) avoimuuden korostaminen kulttuuriselle monimuotoisuu
delle keinona edistää kulttuurien välistä kommunikointia ja
lähentää taiteiden välisiä suhteita sekä suhteita kouluihin ja
yliopistoihin;

a) kokoukset, tapahtumat ja hankkeet, joilla lisätään vuoropu
helua ja lisätään tietoisuutta luovuuden ja innovointikyvyn
merkityksestä;

c) virikkeiden antaminen kaikkien lasten esteettiselle herkkyy
delle, emotionaaliselle kehitykselle, luovalle ajattelulle ja in
tuitiolle varhaisimmista kehitysvaiheista alkaen, mukaan lu
kien varhaiskasvatus;

d) tietoisuuden lisääminen luovuuden, innovoinnin ja yritteliäi
syyden merkityksestä yksilönkehityksen samoin kuin talous
kasvun ja työllisyyden kannalta ja erityisesti nuorten yrittä

b) tiedotus- ja edistämiskampanjat, joilla välitetään keskeisiä
viestejä;

c) luovuuden ja innovointikyvyn edistämistä koskevien hyvien
käytäntöjen esimerkkitapausten yksilöiminen ja tiedon jaka
minen;

d) yhteisön tai maan laajuiset selvitykset ja tutkimukset.
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Yhteisön 6 artiklan mukaisesti osarahoittaman toiminnan lisäksi
komissio tai jäsenvaltiot voivat määrittää muuta teemavuoden
tavoitteiden mukaista toimintaa ja sallia teemavuoden nimen
käytön kyseisen toiminnan markkinoinnissa edellyttäen, että se
edistää 2 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista.
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opetukseen ja koulutukseen liittyviin ohjelmiin vuosittain tai
monivuotisesti sovellettavien painopisteiden ja sääntöjen mu
kaista. Tarvittaessa teemavuotta voidaan tukea muiden alojen,
kuten kulttuurin, viestinnän, yrittämisen, koheesion, maaseudun
kehittämisen, tutkimuksen ja tietoyhteiskunnan, ohjelmilla ja
politiikoilla.

4 artikla
Koordinointi kansallisella tasolla

7 artikla

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen koordinaattori,
joka vastaa jäsenvaltion osallistumisesta teemavuoteen. Koordi
naattori huolehtii teemavuoteen liittyvän toiminnan koordinoin
nista kansallisella tasolla.

Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

8 artikla

Koordinointi Euroopan tasolla

Osoitus

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit koolle, jotta teema
vuoden toteuttaminen voidaan koordinoida Euroopan tasolla ja
jotta voidaan vaihtaa tietoa teemavuoden toteuttamisesta eri
jäsenvaltioissa.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Strasbourgissa 16 päivänä joulukuuta 2008.

6 artikla
Rahoitus
Teemavuoden puitteissa toteutettavan toiminnan Euroopan ta
son yhteisrahoituksen on oltava nykyisiin ohjelmiin ja erityisesti

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

