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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni seisukohta, et piirkondi tuleks kaasata riiklike reformiprogrammide 
ettevalmistamisse ja rakendamisse; kutsub liikmesriike üles avaldama teavet riiklike 
reformiprogrammide suuniste kohta, et tagada varajane osalemine, eelkõige kohandades 
programme, et need sobiksid paremini kohalikele vajadustele, kasutades selleks 
aktiivsemat dialoogi komisjoni, liikmesriikide ja piirkondade vahel, jagades vastutust 
selgemalt ja detsentraliseeritumalt ning parandades piirkondade omavahelist 
koostoimimist;

2. tunnistab ühtekuuluvuspoliitika erakordset panust Lissaboni eesmärkide täitmisel, 
eelkõige struktuurifondide eraldamise kaudu eesmärkide saavutamiseks, ning rõhutab, et 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil on innovatsiooni toetamisel võtmeroll, mis kajastub ka 
teadus- ja arendustegevuse seitsmendas raamprogrammis ning konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse esimeses raamprogrammis, kuna innovatsioonistrateegiaid saab 
rakendada kohalikul ja piirkondlikul tasandil ettevõtjate, eriti VKEde, ülikoolide ning 
haridus- ja tehnoloogiakeskuste omavahelise suhtlemise kaudu koostöös 
kodanikuühiskonnaga; 

3 võtab teadmiseks alustavate ettevõtete raskused riskikapitalile ligipääsemisel ning 
rõhutab sellega seoses maksude ja teiste soodustuste olulisust;

4. kutsub piirkondliku ja kohaliku tasandi asjaomaseid osalisi üles looma innovatsiooni jaoks 
soodsaid tingimusi ja seadma innovatsiooni edendamist tegevusprogrammide üheks 
põhiülesandeks ning eraldama märkimisväärse osa struktuurifondide vahenditest 
investeeringuteks teadmistesse, innovatsiooni ja täiendõppesse, millega luuakse lisaks 
muule kasule töökohti, suurendatakse tööhõivet ja hoitakse ära „ajude äravoolu” ja 
rahvastikukadu; kutsub liikmesriike üles seda toetama riiklike investeeringute abil 
kõrgharidusasutustesse, mille eesmärk on toetada andekaid; 

5. nõustub komisjoni seisukohaga, et klastrite poliitika on liikmeriikide 
innovatsioonipoliitika oluliseks osaks ning kutsub osalisi üles, eelkõige piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil edendama klastreid ning innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskusi 
linnakeskustes ja maapiirkondades sellisel viisil, et erinevate piirkondade vahel 
saavutatakse tasakaal;

6. rõhutab antud kontekstis juhtimisstruktuuride loomise tähtsust, et parandada koostööd 
klastri erinevate osaliste vahel ja palub klastreid suunata ka piiriülesele tegevusele, 
kasutades euroregioonide kogemust, kus on olemas väljakujunenud piiriülesed 
struktuurid ja sotsiaalsed võrgustikud;

7. rõhutab, et maapiirkonnad ja äärealad ei tohi maha jääda ning neid tuleb edendada ja 
toetada ökoinnovatsiooni ja põllumajandusturismi arendamisel;

8. juhib tähelepanu vähemarenenud piirkondade raskustele erakapitali saamisel 
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investeeringuteks ja kutsub liikmesriike ning kohaliku ja piirkonna tasandi osalisi üles 
EIP laenuvõimalusi laialdasemalt kasutama ning edendama ja tugevdama avaliku ja 
erasektori partnerlust innovatsioonitegevuse valdkonnas, pöörates erilist tähelepanu 
headele tavadele ja avaliku sektori raha ratsionaalsele kasutamisele;

9. on seisukohal, et uus juhtivate turgude algatus, mis peaks eelkõige keskenduma uute 
innovaatiliste toodete ja teenuste loomisele ning turustamisele, tuleb käivitada eelkõige 
valdkondades, kus on suur nõudluspotentsiaal, tagades samas vähemarenenud 
piirkondade kaasamise; 

10. võtab teadmiseks, et liikmesriigid pole veel täielikult ära kasutanud keskkonnaalaste 
uuenduste toetusi ja juhib veel kord tähelepanu asjaolule, et innovaatilised 
keskkonnatehnoloogiad võivad anda ELile maailmas märkimisväärse konkurentsieelise;

11. julgustab piirkondliku tasandi asjaomaseid osalisi rahastama struktuurifondide kaudu ka 
eksperimentaalseid ja seetõttu riskantsemaid meetmeid;

12. peab vajalikuks parandada innovatsioonitegevuse tutvustamist teavituskampaaniate 
kaudu ja rõhutab vajadust jagada teavet lõpetatud projektide kohta; ühtlasi soovitab 
õppida ebakorrektsetest toimingutest ebaõnnestunud projektide korral ja hoiatada ka teisi 
ELi piirkondi sarnaste vigade eest;

13. on seisukohal, et Euroopa teabekeskuste toetamine ka piirkondlikul tasandil aitab 
pakkuda kodanikuühiskonnale ja ettevõtjatele laiemalt läbipaistvat juurdepääsu teabele 
ning kiiresti edastatud asjakohane teave on innovatsioonitegevuses võtmeteguriks, ning 
nimetatud keskustest võib seetõttu olla kasu siseriikliku ja piiriülese koostöö 
süvendamisel;

14. on seisukohal, et tuleb võtta meetmeid ELi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et 
suurendada teaduse, inseneriteaduse ja tehnilise valdkonna ülikooli lõpetanute, eriti 
naissoost ülikooli lõpetanute, sealhulgas alusuuringutega tegelevate teadlaste arvu, 
eelkõige kasutades seitsmenda raamprogrammi programmi „Inimesed”, andes toetusi, 
auhindu ja muid soodustusi ning julgustades naisi looma innovaatilisi ettevõtteid, 
eelkõige nõustamisprojektide ja teist liiki toetuse abil;

15. on seisukohal, et on vaja rajada teadus- ja arendustegevuse infrastruktuure, mis on vajalik 
eeltingimus eelkõige kaugemate piirkondade teadlaste väljaõpetamiseks ja hoidmiseks; 
on seisukohal, et rahaline toetus seitsmendast raamprogrammist ja struktuurifondidest, 
mille eesmärk on parandada teadustegevuse infrastruktuuri hea teadustegevuse 
potentsiaaliga ühtekuuluvuspiirkondades, on tulus investeering, kui teaduse ja 
teadusuuringute tulemus on innovaatilised tooted ja teenused;

16. võttes arvesse ELi olulisi investeeringuid, palub komisjonil hinnata projektide ja tegevuse 
kvaliteedi, koguse ja finantsaspektide kontrollimisel saavutatud tulemusi viisil, mis 
parandab aja jooksul edasise tegevuse tõhusust; 

17. on seisukohal, et ELi innovatsioonivõime tõstmise eeltingimus on tasuta või odav 
lairibajuurdepääs, millega toetatakse teadmistepõhist ettevõtlust; 



AD\658288ET.doc 5/6 PE 384.512v02-00

ET

18. kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles tagama 
üldine juurdepääs side- ja infotehnoloogiapõhisele tööle, et hõlbustada üldist e-õpet ja e-
tööd;

19. tuletab meelde kvaliteetse füüsilise ja tehnoloogilise infrastruktuuri rahastamise tähtsust 
investeeringute saamiseks ja tööjõu liikuvuse hõlbustamiseks.
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