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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. tukee komission aietta ottaa alueet mukaan kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen 
ja toteuttamiseen; kehottaa jäsenvaltioita julkistamaan kansallisten uudistusohjelmien 
suuntaviivat, takaamaan osallistumisen jo varhaisessa vaiheessa erityisesti tekemällä 
ohjelmista paremmin paikallisiin tarpeisiin sopivia niin, että tehostetaan komission, 
jäsenvaltioiden ja alueiden välistä vuoropuhelua jakamalla vastuualueet selkeämmin,
ja hajauttamalla niitä enemmän sekä parantamalla alueiden sisäistä vuorovaikutusta;

2. tunnustaa koheesiopolitiikan ainutlaatuisen lisäarvon Lissabonin tavoitteiden 
toteuttamisessa etenkin, kun varataan rakennerahastovaroja näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi; korostaa, että paikallisella ja alueellisella tasolla on keskeinen 
merkitys innovoinnin edistämisessä, mikä heijastuu myös seitsemännessä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen puiteohjelmassa sekä ensimmäisessä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa, koska innovointia koskevia strategioita 
voidaan toteuttaa paikallisella ja alueellisella tasolla hyödyntämällä yhteistyötä 
yritysten ja etenkin pk-yritysten, yliopistojen, koulutus- ja teknologiakeskusten välillä 
niin, että toimiin osallistuu kumppanina myös kansalaisyhteiskunta;

3. panee merkille vasta perustettujen yritysten vaikeudet saada riskipääomaa ja korostaa 
sekä vero- että muiden kannustimien merkitystä asiassa;

4. vaatii alueellisen ja paikallisen tason vastuullisia toimijoita luomaan suotuisat 
olosuhteet ja tekemään innovoinnin tukemisesta toimintaohjelmien painopisteen ja 
vaatii rakennerahastovarojen huomattavan osan suuntaamista tietoa, innovointia ja 
jatkokoulutusta koskeviin investointeihin, joiden avulla voidaan muiden etujen lisäksi 
luoda työpaikkoja, parantaa työllistyvyyttä ja hillitä muuttoliikettä;  kehottaa myös 
jäsenvaltioita tukemaan tätä julkisilla investoinneilla korkeakoulutukseen, jossa 
pyritään yksilöllisten lahjojen kehittämiseen;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että "klusteripolitiikka" on merkittävä osa 
jäsenvaltioiden innovointipolitiikkaa, ja kehottaa erityisesti alueellisen ja paikallisen 
tason toimijoita tukemaan klustereita sekä innovointia ja teknologiakeskuksia sekä 
kaupungeissa että maaseudulla niin, että voidaan saavuttaa eri alueiden välinen 
tasapaino;

6. pitää tässä yhteydessä tärkeänä, että luodaan hallintorakenteita, joiden avulla voidaan 
parantaa klusterin eri toimijoiden välistä yhteistyötä, ja kehottaa suuntaamaan 
klustereita myös rajat ylittäviin toimiin hyödyntäen etenkin kokemusta Euroregions-
yhteistyöstä, johon liittyy vakiintuneita rajat ylittäviä rakenteita ja sosiaalisia verkkoja;

7. korostaa, etteivät maaseutu ja syrjäiset alueet saa jäädä muista jälkeen ja että niitä on 
kannustettava ja autettava kehittämään ympäristöinnovointia ja maaseutumatkailua;
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8. viittaa vähiten kehittyneiden alueiden vaikeuksiin yksityisen investointipääoman 
saannissa ja vaatii jäsenvaltioita sekä paikallisen ja alueellisen tason toimijoita 
käyttämään entistä tehokkaammin EIP:n lainamahdollisuuksia, jotta voitaisiin edistää 
ja vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia innovointitoimien 
yhteydessä ottaen erityisesti huomioon parhaat käytännöt sekä julkisten varojen avulla 
saatu hyöty;

9. katsoo, että uusi edelläkävijämarkkinoita koskeva aloite, jonka tulisi keskittyä etenkin 
uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen ja markkinointiin, on 
käynnistettävä erityisesti sellaisilla aloilla, joilla on suuri kysyntäpotentiaali, ja 
samalla on taattava vähiten kehittyneiden alueiden riittävä huomioonotto;

10. huomauttaa, että jäsenvaltiot eivät ole vielä hyödyntäneet täysin 
ympäristöinnovointien tukimahdollisuuksia, ja korostaa jälleen kerran, että 
innovatiiviset ympäristötekniikat voivat antaa EU:lle merkittävän maailmanlaajuisen 
kilpailuedun;

11. kehottaa alueellisen tason vastuullisia toimijoita rahoittamaan rakennerahastoilla myös 
kokeellisia ja siksi riskialttiita hankkeita;

12. pitää tarpeellisena innovointitoimien entistä parempaa seurantaa tiedotuskampanjoiden 
avulla ja korostaa tarvetta jakaa päättyneistä hankkeista saadut tiedot; suosittelee 
samalla, että epäonnistuneiden hankkeiden virheellisistä menettelyistä otettaisiin oppia 
ja että unionin muita alueita varoitettaisiin samanlaisten virheiden tekemisestä;

13. katsoo, että euroneuvontakeskusten tukeminen myös alueellisella tasolla helpottaa 
avointa tiedonsaantia kansalaisyhteiskunnassa ja laajemmin yritysmaailmassa ja että 
olennaisten tietojen nopea saatavuus on avainasemassa innovatiivisessa toiminnassa,
minkä johdosta euroneuvontakeskukset voivat tarjota etua syvennettäessä kansallista 
sekä rajat ylittävää yhteistyötä;

14. katsoo, että tarvitaan EU:n tason sekä alueellisen ja paikallisen tason toimia, jotta 
voidaan lisätä tieteellisen, insinöörialan ja teknisen koulutuksen saavien henkilöiden ja 
etenkin naisten määrää myös perustutkimuksessa tutkimuksen ja kehittämisen 
seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyvän People-ohjelman avulla sekä myöntämällä 
apurahoja, palkintoja ja muita kannustimia ja kannustamalla naisia perustamaan 
innovatiivisia yrityksiä erityisesti perehdyttämishankkeiden ja muiden tukimuotojen 
avulla;

15. katsoo, että on kehitettävä tutkimus- ja kehittämisinfrastruktuurit, jotka ovat 
välttämättömiä tiedemiesten ja tutkijoiden kouluttamiseksi ja pitämiseksi erityisesti 
syrjäisillä alueilla; katsoo, että seitsemännestä puiteohjelmasta ja rakennerahastoista 
myönnettävä rahoitus tutkimusinfrastruktuurien parantamiseen koheesioalueilla, joilla 
on hyvät tutkimusmahdollisuudet, olisi tehokas investointi, jos tiede- ja 
tutkimustoiminta johtaa innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen luomiseen;

16. ottaen huomioon EU:n merkittävät taloudelliset investoinnit pyytää komissiota 
arvioimaan tuloksia arvioimalla hankkeiden ja toimien laatua, määrää ja rahoitusta 
niin, että tulevien toimien tehokkuutta voidaan vähitellen parantaa;
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17. katsoo, että ilmainen tai kustannuksiltaan edullinen laajakaistaverkon käyttöoikeus on 
edellytys innovatiivisten valmiuksien kehittämiselle unionissa, koska sillä 
helpotettaisiin tietoon perustuvien hankkeiden toteuttamista;

18. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
takaamaan kaikille mahdollisuuden käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa verkko-
oppimisen ja verkkotyöskentelyn yleiseksi helpottamiseksi;

19. muistuttaa korkeatasoiseen fyysiseen ja tekniseen infrastruktuuriin myönnettävän 
rahoituksen olevan tärkeää sijoitusten houkuttelemiseksi ja työvoiman liikkuvuuden 
parantamiseksi.
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