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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. usub, et teadusuuringutel ja innovatsioonil on ülemaailmsete probleemidega toimetulekus 
oluline osa ning et innovatsiooniga saab tõhusamalt tegeleda piirkondlikul või kohalikul 
tasandil;

2. on veendunud, et pühendunud poliitiline juhtimine on nii teadus- ja innovatsioonipoliitika 
ühtsuse vajalik eeltingimus kui ka vahend selle edendamiseks; nõuab eeltoodut 
arvestades, et töötataks välja teadus- ja innovatsioonipoliitika strateegiline raamistik, 
mida kohandataks vastavalt toimunud arengule, uuele teabele ja muutuvatele asjaoludele 
ning mis oleks kooskõlas majandusliku ja sotsiaalse arengu riiklike eesmärkide ja 
prioriteetidega;

3. märgib rahulolevalt, et ajavahemikuks 2007–2013 on struktuurifondide raames 
innovatsiooni toetuseks eraldatud 86 miljardit eurot (25% kogusummast), millest 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse jaoks on eraldatud 50 miljardit eurot, mis on 
võrdne teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi (RP7) kogueelarvega;

4. usub, et nende sihtotstarbeliste vahendite mõju saaks veelgi parandada regionaal-, teadus-
ja innovatsioonipoliitika täiendava elluviimise ja parema kooskõlastamise abil nii ELi, 
piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil; kutsub komisjoni üles pöörama sellisele 
kooskõlastamisele erilist tähelepanu ja julgustab liikmesriike võtma tulemusliku 
riikidevahelise koostöö edendamiseks täiendavaid meetmeid ning töötama sünergia 
saavutamiseks välja sidusad piirkondlikud või riiklikud strateegiad;

5. usub, et poliitika ühtsuse tugevdamisele aitab kaasa halduskultuur, mis edendab 
sektoriülest koostööd ja pidevat dialoogi erinevate poliitiliste ühenduste vahel;

6. usub (tunnistades samas, et sellised ühenduse programmid nagu struktuurifondid (SF), 
seitsmes raamprogramm (RP7) ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogramm (CIP) erinevad oma prioriteetide, mehhanismide ja halduse poolest), et 
erisugused eeskirjad, menetlused ja tavad takistavad asjatult tõhusat rakendamist; nõuab 
ühtlustatumat lähenemist (abikõlblikkuse eeskirjadele, standardsetele ühikuhindadele, 
ühekordsetele hüvitistele jne), paremat kooskõlastamist (pakkumiskutsete ajakava, 
valdkondade ja liikide osas jne) ning suuremat teabevahetust erinevate programmide 
vahel; on veendunud, et piirkondlikul tasandil on vaja rohkem teadmisi ühenduse 
rahastamise rakendamise, haldus- ja finantsmenetluste, vahendite haldamise ja 
finantskorralduse kohta; kutsub komisjoni sellega seoses üles tegutsema vahendajana 
ning andma eelsuuniste abil ühiseid juhiseid ühenduse rahastamisvõimaluste kohta;

7. on veendunud, et poliitika tegeliku sidususe saavutamine, eelkõige tasandil, kus ELi 
vahendid segunevad riikliku ja piirkondliku poliitikaga, on raske ülesanne, pidades silmas 
asjaolu, et ELi vahendeid rakendavad asjaomased organid asuvad eri tasanditel 
(riigiülene, riiklik ja piirkondlik) ning juhinduvad erinevatest põhimõtetest (ühtekuuluvus 
vs. tipptase);
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8. märgib, et rahastuse otsese saaja seisukohalt sõltub otsene sünergia rahastuse saaja 
organisatsioonilisest ja strateegilisest suutlikkusest kombineerida ELi eri vahenditest 
saadud toetusi; kutsub piirkondlikke osalejaid üles koostama piirkondlikke strateegiaid, 
mis võivad rahastamise sobitamist hõlbustada; nõuab seetõttu, et komisjon hindaks 
võimalust anda n-ö kasutusjuhendi abil täiendavat eksperdiabi ning pakkuda välja viise 
heade tavade vahetamiseks;

9. kutsub piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi üles struktuurifonde paremini ära 
kasutama, et suurendada piirkondade teadusuuringute-, teadmiste- ja innovatsioonialast 
suutlikkust, näiteks rajades teadusuuringute infrastruktuuri, mis võimaldab neil osaleda 
ELi teadus- ja innovatsioonitegevuses; ergutab piirkondi määrama kindlaks teadus- ja 
arendustegevuse prioriteete, mis täiendavad RP7 prioriteete;

10. palub komisjonil lihtsustada RP7 ja CIP raamprogrammidega seonduvat bürokraatiat, et 
tugevdada struktuurifondidega koostoime mõju, tagada teadusuuringute ja innovatsiooni 
potentsiaali ja vajaduste analüüsimine piirkondlikul tasandil ja analüüsida oma kolme 
rahastamisvahendi hinnangutes suhteid teiste vahenditega, et olla võimeline andma 
ühiseid juhiseid;

11. toetab seitsmenda raamprogrammi riiklike kontaktpunktide, teadus- ja 
arendusprogrammide juhtide ning innovatsiooniasutuste vahelist tihedamat koostööd, mis 
võimaldab teadus- ja innovatsiooniprojektide eri aspekte või etappe rahastada erinevatest 
allikatest; soovitab teha tihedamat koostööd võrgustiku Enterprise Europe Network ning 
struktuurifondide haldusasutuste vahel ja luua tugevama sideme juhtivate turgude 
algatuse, tehnoloogiaplatvormide ja piirkondlike tehnoloogiliste tegevuskavade vahel;

12. kutsub liikmeriike ja komisjoni üles eraldama struktuurifondidest rohkem vahendeid 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, eelkõige jätkusuutlikule innovatsioonile, tugevdama 
teadussuutlikkust ja toetama eriti teadmisemahukaid piirkondlikke innovatsiooniklastreid 
ning uusi teadmis- ja innovaatikakogukondi; nõuab, et piirkondlikku teadustegevust ja 
innovatsiooni strateegilisi raamistikke arendataks säästlikult koostöös erasektori, 
ülikoolide ja teadusasutustega; 

13. juhib tähelepanu asjaolule, et teadusuuringud ja innovatsioon on eelkõige süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise või kaotamise ja energiasäästu saavutamise valdkonnas ülimalt 
olulised, et tulla toime ülemaailmsete probleemidega, nagu kliimamuutus ja 
energiavarustuse kindlus, ning parandada samal ajal piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
konkurentsivõimet;

14. kutsub komisjoni üles tagama, et tulevane teadustegevuse ja innovatsiooni kava 
koostatakse eesmärgiga tugevdada struktuurifondide ning teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammide (RP7, CIP) sünergiat;

15. usub, et asjaolu, et struktuurifondide ja raamprogrammide vahenditest saadava 
rahastamise kombineerimine on keelatud, takistab piirkondi mõlemat rahastamisvahendit 
samaaegselt kasutamast, ning et alt üles suunatud tõhusad strateegilised protsessid nii 
piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil võivad aidata vältida SF, RP7 ja CIP vahenditest 
saadava rahastamise kattumist ja lünki rahastamises; nõuab lisaks pikaajalist planeerimist 
piirkondlikul tasandil, et saavutada rahastamisvahendite vastastikusest temaatilisest 
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täiendavusest tulenev sünergia.
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