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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. katsoo, että tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja että innovointiin voidaan vaikuttaa tehokkaammin alueellisella tai 
paikallisella tasolla;

2. uskoo, että poliittisen johdon tekemä sitoumus on sekä välttämätön edellytys tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikan johdonmukaisuudelle että keino kyseisen politiikan tehostamiseen; 
kehottaa tämän vuoksi luomaan tutkimusta ja innovointia koskevan strategisen poliittisen 
kehyksen, joka on mukautettu edistykseen, uusiin tietoihin ja muuttuviin olosuhteisiin ja 
joka vastaa talouden ja yhteiskunnan kehittämisen kansallisia tavoitteita ja 
painopistealoja;

3. panee tyytyväisenä merkille, että vuosina 2007–2013 rakennerahastoista myönnettiin 
innovoinnin tukemiseen 86 miljardia euroa (25 prosenttia kokonaismäärärahoista), josta 
perustavan tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen osuus oli 50 miljardia euroa eli 
tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen seitsemännen puiteohjelman 
kokonaistalousarviota vastaava summa;

4. katsoo, että näiden korvamerkittyjen varojen vaikutusta voitaisiin entisestään parantaa 
toteuttamalla alue-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkoja toisiaan täydentävästi ja 
koordinoimalla niitä tehokkaammin EU:n tasolla, alueellisesti ja paikallisesti; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä huomiota tällaiseen koordinointiin ja kannustaa 
jäsenvaltioita lisätoimiin tehokkaan ylikansallisen yhteistyön varmistamiseksi 
kehittämällä synergian luomiseen tähtääviä alueellisia tai kansallisia strategioita;

5. uskoo, että alojen välistä yhteistyötä ja eri poliittisten yhteisöjen jatkuvaa vuoropuhelua 
edistävä hallintokulttuuri vahvistaa osaltaan politiikan johdonmukaisuutta;

6. katsoo, että vaikka yhteisön eri ohjelmat, kuten rakennerahastot, tutkimuksen ja 
teknologisen kehittämisen seitsemäs puiteohjelma sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelma, ovat erilaisia painotuksiltaan, toimintatavoiltaan ja hallinnoltaan, erilaisten 
sääntöjen, menettelyjen ja käytäntöjen ei välttämättä tarvitse estää ohjelmien tehokasta 
täytäntöönpanoa; kehottaa tarkastelemaan eri ohjelmia (tukikelpoisuussääntöjen, 
yksikkökustannusten, kiinteiden määrien jne. osalta) yhtenäisemmin, koordinoimaan niitä 
tehokkaammin (ehdotuspyyntöjen aikataulun, aiheiden ja tyyppien jne. osalta) ja 
lisäämään niiden välistä tiedonvaihtoa; katsoo, että aluetasolla tarvitaan lisää 
asiantuntemusta yhteisön rahoituksen soveltamisesta, hallinto- ja rahoitusmenettelyistä, 
varainhoidosta ja rahoitusjärjestelyistä; kehottaa tässä yhteydessä komissiota toimimaan 
yhteistyön edistämiseksi ja tiedottamaan yhteisten ennakko-ohjeiden avulla yhteisön 
rahoitusmahdollisuuksista;

7. katsoo, että koska EU:n välineiden täytäntöönpanoelimet toimivat eri tasoilla 
(ylikansallisella, kansallisella ja alemmalla tasolla) ja niitä hallinnoidaan eri periaatteiden 
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mukaisesti (esimerkiksi yhteenkuuluvuus vs. huippuosaaminen), varsinaisen politiikan 
johdonmukaisuuden varmistaminen merkitsee mittavaa haastetta erityisesti kentällä, jossa 
EU:n välineet yhdistyvät kansalliseen ja alueelliseen politiikkaan;

8. toteaa, että rahoituksen suoran edunsaajan näkökulmasta varsinainen synergia riippuu 
edunsaajan organisatorisesta ja strategisesta kyvystä yhdistää EU:n eri välineistä saatavaa 
tukea; kehottaa alueellisia toimijoita kehittämään alueellisia strategioita, joilla voidaan 
helpottaa rahoituksen yhdistämistä; pyytää siksi komissiota arvioimaan mahdollisuutta 
järjestää lisää asiantuntijatukea käyttäjän oppaan avulla ja tapoja hyvien käytänteiden 
vaihtamiseksi;

9. kehottaa alue- ja paikallisviranomaisia hyödyntämään tehokkaammin rakennerahastoja 
tutkimuksen, tietämyksen ja innovointikyvyn kehittämisessä alueillaan esimerkiksi 
luomalla tutkimusinfrastruktuuria ja mahdollistamaan näin osallistumisensa EU:n 
tutkimus- ja innovointitoimintaan; kannustaa alueellisia toimijoita määrittelemään 
tutkimuksen ja kehittämisen painopistealueet siten, että ne ovat sopusoinnussa 
tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman painotusten kanssa;

10. kehottaa komissiota yksinkertaistamaan tutkimuksen puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman byrokratiaa rakennerahastojen kanssa muodostuvien 
synergiavaikutusten voimistamiseksi ja varmistamaan tutkimuksen ja innovoinnin 
potentiaalin ja tarpeiden aluetason analysoinnin ja analyysin kunkin kolmen 
rahoitusvälineen suhteista muihin välineisiin arviointiselvityksissä, jotta asiassa voidaan 
antaa yhteistä ohjausta;

11. tukee yhteistyön lisäämistä seitsemännen puiteohjelman kansallisten yhteyspisteiden, 
tutkimus- ja kehittämisohjelmien johtajien sekä innovointiyksikköjen välillä siten, että 
tutkimus- ja innovointihankkeiden eri osa-alueita tai vaiheita voidaan rahoittaa eri 
lähteistä; suosittelee tiiviimpää yhteistyötä Yritys-Eurooppa-verkoston ja 
rakennerahastojen hallintoviranomaisten välille ja tiiviimpiä yhteyksiä 
edelläkävijämarkkinoita koskevan aloitteen, teknologiafoorumeiden ja alueellisten 
teknologisten etenemissuunnitelmien välille;

12. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota korvamerkitsemään enemmän rakennerahastovaroja 
tutkimukseen ja innovointiin, erityisesti kestäviin innovaatioihin, parantamaan 
tutkimusvalmiuksia ja tukemaan erityisesti osaamisintensiivisiä alueellisia 
yhteenliittymiä ja uusia osaamis- ja innovointiyhteisöjä; kehottaa kehittämään alueellisen 
tutkimustoiminnan kestävää kehitystä ja innovoinnin strategisia puitteita yhteistyössä 
yksityissektorin, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa; 

13. korostaa, että tutkimus ja innovointi, etenkin vähähiilisten tai päästöttömien ratkaisujen ja 
energiansäästötapojen kehittämistä koskeva tutkimus ja innovointi, ovat ratkaisevia 
ilmastonmuutoksen ja energian toimitusvarmuuden kaltaisten globaalien haasteiden 
ratkaisemiseksi ja alue- ja paikallistason kilpailukyvyn kohentamiseksi;

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että tuleva tutkimus- ja innovointisuunnitelma 
laaditaan siten, että se lisää rakennerahastojen ja tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmien (tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelma) synergiaa;
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15. katsoo, että rakennerahastojen ja puiteohjelmien sekarahoituksen kieltäminen estää 
alueita käyttämästä samanaikaisesti molempia välineitä ja että tehokkaat alueellisen ja/tai 
kansallisen tason alhaalta ylöspäin suuntautuvat strategiset prosessit voisivat auttaa 
poistamaan rakennerahastojen, tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ja kilpailukyvyn 
ja innovoinnin puiteohjelman aukkoja ja päällekkäisyyksiä; vaatii lisäksi pitkän aikavälin 
alueellista suunnittelua aihekohtaisesta täydentävyydestä syntyvän synergian luomiseksi 
rahoitusvälineiden välille.
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