Loovuse ja Innovatsiooni Euroopa saadikud
Manifest

Maailm areneb uues rütmis. Et säilitada selles uues maailmas juhiroll, peab Euroopa
muutuma loovamaks ja innovaatilisemaks. Loovus tähendab seniolematu ettekujutamist
ning uute lahenduste ja väljendusvormide otsimist. Innovatsioon tähendab muudatuste
tegemist ühiskonnas ja majanduses. Uute mudelite väljamõtlemine muudab ideed
väärtusteks, luues seose loovuse ja innovatsiooni vahel.
Selleks et liikuda edasi, peab Euroopa suurendama nii riiklikke kui ka erainvesteeringuid
teadmistesse. Arukas edasiliikumine tähendab ühtlasi ajaloo ja kultuuripärandi austamist.
Uued teadmised rajanevad senistel; enamus innovaatilisi lahendusi on vanade
elementide uued kombinatsioonid. Individuaalset ja kollektiivset mälu austav kultuur on
oluline, näidates meile kätte suuna praegusel lakkamatute muutuste ajastul.
Loovus on inimtegevuse keskne mõõde, mille eelduseks on kultuuridevaheline dialoog,
vaba, avatud ja mitmetahuline keskkond, ühiskondlik ja sooline võrdõiguslikkus. Loovuse
ja intellektuaalse töö vilju tuleb austada ning need vajavad õiguslikku kaitset. Loovus on
kultuuri, uute mudelite kavandamise ja innovatsiooni põhiolemus ning igaühel on õigus
kasutada oma loomevõimet. Tänapäeva Euroopa tulevik sõltub rohkem kui kunagi
varem eurooplaste kujutlusvõimest ja loomingulisusest.
Majandus-, keskkonna- ja sotsiaalkriisid sunnivad meid otsima uusi mõtte- ja
tegutsemismalle. Loovus ja innovatsioon aitavad meil liikuda heaoluühiskonna poole,
kuid ühiskond peab seisma hea selle eest, et neid õigesti kasutatakse. Tänapäeval
peavad loovus ja innovatsioon olema rakendatud õiglase ja keskkonnasäästliku
ühiskonna teenistusse, mis rajaneb kultuuridevahelisel dialoogil, kus austatakse loodust
ja hoitakse kõrges hinnas kõigi inimeste tervist ja heaolu.
Järgnevas manifestis on esitatud meie prioriteedid ja ettepanekud konkreetseks
tegevuseks, et rajada loovam ja uuenduslikum Euroopa, mis oleks avatud ülejäänud
maailmale ja kus austataks inimväärtusi. Aeg muudatuste tegemiseks ja uuteks
algatusteks on käes. Euroopa ja selle liikmesriigid peavad seadma loovuse ja
innovatsiooni esikohale, et väljuda praegusest ummikseisust.

Manifest
1. Edendada loovust elukestva õppe kaudu, mis hõlmab teooriat ja praktikat.
2. Kujundada koolidest ja ülikoolidest asutused, kus valitseb loov mõtlemine ning kus õpilased ja
õpetajad pööravad suurt tähelepanu praktilisele õppele.
3. Teha töökohtadest teadmiste omandamise paigad.
4. Toetada tugevat, iseseisvat ja mitmetahulist kultuurisektorit, mis on võimeline arendama
kultuuridevahelist dialoogi.
5. Edendada teadusuuringuid, et aidata kodanikel maailma paremini mõista, suurendada nende
heaolu ja hoogustada innovatsiooni.
6. Arendada uute mudelite kavandamist, loovat insenerimõtlemist ja sellise mõtlemise
vahendeid, õppida paremini mõistma tarbijate vajadusi, emotsioone, püüdlusi ja oskusi.
7. Toetada innovatsiooni ettevõttes, mis aitab kaasa jätkusuutliku heaolu saavutamisele.

Tegevussuunad
Järgnevad tegevussuunad nõuavad uudset lähenemisviisi avalikule poliitikakujundusele.
Euroopa Komisjon ja liikmesriikide valitsused peavad algatama need muutused koostöös
sotsiaalpartnerite ja kodanikutasandi organisatsioonidega. Selleks et tegeleda praeguste
vajakajäämistega ökoloogia, ühiskonna, kultuuri, julgeoleku ja demokraatia valdkonnas,
on vaja ühisnägemusi ja -algatusi, mis ületaksid traditsiooniliste poliitikavaldkondade
piirid. Vaid loovus ja innovatsioon saavad algatada dialoogi, mis ületab ajaloolised
poliitilised lõhed.
Meede 1: Teadmistesse investeerimine
Euroopa konkurentsivõime tugevdamiseks on vaja uusi eelarvepõhimõtteid, mis seavad
esikohale investeeringud inimestesse ja teadmistesse. Lühiajalises perspektiivis tuleks
töötutele pakkuda võimalust oma kutseoskusi täiendada. Ettevõtted, ametiühingud ja
valitsus peaksid tegema koostööd, korraldades töötajatele täiendkoolitusi riiklike ja
eravahendite abil. Euroopa struktuurifondide tegevusulatust ja eesmärke tuleks
laiendada; need peaks keskenduma investeeringutele teadusesse ja teadmistesse ning
elukestvat õpet toetavate institutsiooniliste raamistike loomisele.
Meede 2: Haridussüsteemi uuendamine
Koole ja ülikoole tuleb uuendada koostöös õpetajate ja õpilastega, et haridusasutused
valmistaksid inimesi ette õpiühiskonnas osalemiseks. Õpetava personali koolitamine ja
vanemate kaasamine on hädavajalik, et luua haridussüsteem, mis arendab teadmisi,
oskuseid ja suhtumisviise, mis on vajalikud kultuuridevaheliseks dialoogiks, kriitiliseks
mõtlemiseks, probleemide lahendamiseks ja loominguliseks mõttetööks. Suurt
tähelepanu tuleb pöörata kõigi haridustasandite loovale ümberkujundamisele. Vaid
intensiivne üleeuroopaline uurimis- ja arendustöö hariduse vallas aitab parandada
kvaliteeti ja loomingulisust süsteemi kõigi tasandeil.
Meede 3: Loovate algatuste autasustamine
Uute algatuste käivitajaid ärimaailmas, avalikus sektoris ja kodanikuühiskonnas tuleks
autasustada. Sotsiaalpoliitika saab innovatsiooni toetada, jagades selliste kodanike riske,
kes lähevad muutustega kaasa. Uusi ideid genereerivad kunstnikud, loovad mõtlejad,
teadlased ja ettevõtjad väärivad autasu. Andekuse preemiatega peab aga kaasnema
intellektuaalomandi õiguste kaitse ning nende puhul peavad olema tasakaalus ausalt
väljateenitud tunnustus ja teadmiste jagamise püüe.
Meede 4: Kultuuri toetamine
Kultuurisektori suutlikkuse taset tuleks tõsta riiklike ja üleeuroopaliste programmide ja
vahendite abil, toetades kultuurilist mitmekesisust, sõltumatust ja kultuuridevahelist
dialoogi. Loomemajandust aitab edendada uute sidemete loomine kunsti, filosoofia,
teaduse ja ärimaailma vahel. Uue meedia arengut ja kasutusvõttu tuleks ergutada sisu
kvaliteedi parandamise kaudu. Arendada tuleks uusi majandusmudeleid, mis
võimaldaksid rahastada mitmekülgseid, sõltumatuid ja kvaliteetseid digitaalseid
uudistekanaleid.

Meede 5: Innovatsiooni edendamine
Me vajame ambitsioonikamat ja laiapõhisemat innovatsioonipoliitikat. Suurenenud
investeeringutega teadusesse, tehnoloogiasse ja loomingulistesse projektidesse peab
kaasnema püüdlus tõsta nõudlust teadmiste järele. Ettevõtjaid tuleks ärgitada
kombineerima teadusandmeid kogemusest lähtuvate teadmistega. Neid tuleks õhutada
palkama mõlemast soost, erineva haridustaustaga ja eri rahvustest töötajaid. Inseneride,
ärijuhtide ja projekteerijate ettevalmistus peaks hõlmama lisaks teoreetilisele õppele ka
praktikat. Üks innovatsioonipoliitika ning tööturu- ja hariduspoliitika eesmärke olgu
tarbijate ja töötajate kaasamine muutuste protsessi. Poliitilised juhid peaksid võtma
südameasjaks laiahaardeliste innovatsioonistrateegiate väljatöötamise ja rakendamise.
Meede 6: Globaalne mõtlemine
Euroopa peab püsima teadus- ja kultuurisaavutuste ning konkurentsivõime poolest
maailmas esirinnas. Euroopa-sisene koostöö teaduse, tehnoloogia, hariduse, loova
mõtlemise ja kultuuri valdkonnas tuleks senisest rohkem avada muule maailmale.
Konkurentsivõimeline Euroopa peaks arendama majanduslikku koostööd nii kiiresti
kasvava majandusega riikide kui ka enim abi vajavate vaeste riikidega. Innovatsiooni
edendamine vaestes riikides on moraalne kohustus ja see vähendab ühtlasi
immigrantide juurdevoolu. Euroopa peaks aitama kehtestada õiglased eeskirjad, mis
reguleeriksid teadmiste kaitset ja jagamist globaalselt tasandil.
Meede 7: Majanduse muutmine keskkonnasõbralikumaks
Euroopa peab kasutama oma loovust ja innovatsioonivõimet, et muutuda ühiskonnaks,
mis ei tekita süsinikdioksiidi heiteid. Selles mängivad põhirolli ökoinnovatsioon ja „uus
tehnoloogilis-majanduslik trajektoor”, mis hõlmab nn viimase etapi lahendusi, säästvaid
tehnoloogiaid ja süsteemide innovatsiooni, mis muudavad radikaalselt tootmist,
turustamist ja tarbimist. Investeeringuid peavad toetama uued institutsioonid, uus
õigusraamistik ja uued harjumused. Loovus on parim vahend selliste lahenduste
leidmisel, mis on ühtaegu keskkonnasõbralikud ja tulutoovad.

Allpool nimetatud silmapaistvad isikud olid nõus hakkama loovuse ja innovatsiooni Euroopa aasta
2009 saadikuteks. Nende vahel toimus selle aasta jooksul mitu kohtumist, mille käigus nad
koostasidki käesoleva manifesti eesmärgiga muuta Euroopa loovamaks ja innovaatilisemaks.
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