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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että Lissabonin sopimuksen määräysten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti 
koheesiopolitiikan olisi säilyttävä riippumattomana ja sen nykyisiä perusteita ja 
periaatteita ei saisi muuttaa aluekehityspolitiikan resurssien alakohtaisella hajauttamisella; 
korostaa, että koheesiopolitiikka ja hankkeet on entistä paremmin yhdistettävä Eurooppa 
2020 -strategiassa vahvistettuihin painopisteisiin; korostaa, että on tarpeen asettaa selkeät 
tavoitteet ja arvioida, onko tavoitteet saavutettu, olla joustava tarkistettaessa 
toimintaohjelmia ja jaettaessa rahoitusta uudelleen ohjelmien välillä sekä jakaa 
toimivaltuudet selkeästi kullekin hallintotasolle;

2. korostaa, että koheesiorahoituksella olisi edistettävä koko EU:n kestävää kehitystä 
erityisesti varmistamalla, että hyödynnetään entistä paremmin potentiaalia alueilla ja osa-
alueilla, joiden BKT on alle EU:n keskitason, ja edistämällä taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta niin, että voidaan toteuttaa toimenpiteitä alueellisen eriarvoisuuden 
vähentämiseksi ja todellisen lähentymisen edistämiseksi; korostaa, että koheesiopolitiikka 
on tärkeä väline, jonka avulla voidaan saavuttaa 20-20-20-tavoite vuoteen 2020 mennessä 
ja laatia yhtenäinen strategia, jonka avulla Euroopan taloudesta onnistutaan tekemään 
hyvin energiatehokas ja vähän CO2-päästöjä tuottava keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, 
sekä käsittelemään energiavarmuuteen liittyviä kysymyksiä ja mahdollisuutta luoda 
työpaikkoja sisämarkkinoilla; toteaa, että energiatehokkuutta, energiainfrastruktuuria ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin, laajakaistaverkon kehittämiseen sekä 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöön julkisella sektorilla ja teollisuudessa tehdyt 
investoinnit eivät ole edistyneet odotetulla tavalla;

3. korostaa, että koheesiopolitiikka ei ohjaa riittävän tehokkaasti investointeja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviin infrastruktuureihin, kuten tulvasuojiin;

4. kehottaa yhdistämään tukien myöntämisen aikaisempiin tuloksiin ja antamaan 
tilintarkastustuomioistuimelle ja petostentorjuntavirastolle lisää mahdollisuuksia periä 
takaisin Euroopan unionin varoja, jos jäsenvaltiot käyttävät niitä asiattomasti, sekä 
poistamaan tarpeettomat hallinnolliset rasitteet, tekemään hankkeiden hallinnoinnista 
entistä joustavampaa ja valvontatoimista synkronoituja, jotta niitä voidaan yksinkertaistaa 
ja jotta vältetään sekaannusta ja virheellisiä tulkintoja, joita nykyiset hallinnolliset 
käytännöt usein aiheuttavat;

5. pyytää komissiota määrittelemään rahastojen entistä suuremman käyttöasteen esteet 
energia-alalla ja ehdottamaan lisätoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi; katsoo, että 
esitetyillä toimenpiteillä ei kuitenkaan voida muuttaa nykyisiä koheesiopolitiikan 
perusteita eivätkä ne saa johtaa varojen alakohtaiseen hajaantumiseen;

6. kehottaa komissiota ja kansallisia viranomaisia parantamaan koheesiorahastojen ja 
tutkimuksen puiteohjelman välistä yhteyttä; korostaa, että koheesiorahaston varoja olisi 
käytettävä tutkimusinfrastruktuurin tehostamiseen, jotta tutkimuksen olisi mahdollista 
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saavuttaa vaadittava huipputaso tutkimusrahoituksen saamiseksi; kehottaa parantamaan 
koheesiorahaston ja tutkimushankkeiden välistä tiedonkulkua, kun erittäin lupaavat 
hankkeet edellyttävät entistä parempia laitteistoja, jotta hakemus hyväksytään;

7. pyytää komissiota sisällyttämään, mikäli mahdollista, EU:n koheesiopolitiikan ja 
rahoitusnäkymien tarkistamisen yhteydessä energian säästämisen automaattisesti ehtoihin, 
joiden mukaisesti myönnetään rakennerahastojen ja koheesiorahaston varoja, ja 
"korvamerkitsemään" varoja, jotta energiatehokkuutta koskeviin hankkeisiin (kuten 
rakennusten energiatehokkuutta lisääviin hankkeisiin ja sähkön tuotantoa tai siirtoa 
koskeviin hankkeisiin) ja hajautettuja uusiutuvia energialähteitä ja yhteistuotantoa 
koskeviin hankkeisiin myönnettävien varojen osuus kasvaa; huomauttaa, että tällä ei saa 
syrjiä hankkeita, joilla ei ole yhteyttä energiatehokkuuskysymyksiin, eikä lisätä edunsaajia 
koskevaa rakennerahastojen ja koheesiorahaston byrokratiaa;

8. on vakuuttunut, että asuntoala voi edistää alueellista kehitystä vahvistamalla taloudellista 
toimintaa, joka perustuu energia-alan tekniseen innovointiin ja kaupunkialueiden 
kunnostamiseen, ja vahvistamalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta asianomaisella alueella;  
kehottaa komissiota käynnistämään kesäkuuhun 2011 mennessä eurooppalaisen 
rakennusaloitteen eurooppalaisen energiaomavaraisen rakennetun ympäristön tukemiseksi 
ja toteuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään hyväkseen tilaisuutta, joka tarjoutuu 
kauden 2007–2013 rahoitusnäkymien ja koheesiopolitiikan väliarvioinnin yhteydessä, 
jotta varmistetaan, että Euroopan unionin varoja voidaan käyttää enemmän kaudella 
2011–2013;

10. myöntää, että resurssien tehokkaalla käytöllä saavutetaan useita sosiaalisia ja taloudellisia 
etuja, erityisesti luodaan työpaikkoja, joita ei voida siirtää muualle, niin maaseutualueilla 
kuin kaupungeissa ja erityisesti pk-yrityksissä;

11. myöntää, että resursseja voidaan käyttää tehokkaammin ja sosiaalisia hyötyjä voidaan 
saada aikaan jakamalla koheesiopolitiikan rahoitusta siten, että edistetään kestävää 
kehitystä alueellisella ja osa-alueellisella tasolla jäsenvaltioissa; katsoo, että entistä 
tasapuolisempi koheesiorahoituksen jakaminen vapauttaa paikallista sosiaalista 
potentiaalia ja paikallisia resursseja ja luo näin uusia työpaikkoja;

12. pyytää uudet rahoituspuitteet ja Eurooppa 2020 -strategia huomioon ottaen komissiota 
tekemään alueellisia hankkeita koskevasta EU:n rahoituksesta helppokäyttöisempää pk-
yrityksille lisäämällä erityisiin pk-yrityksiä koskeviin ohjelmiin varattuja määrärahoja, 
tukemalla vastaanottokyvyn parantamista sekä yksinkertaistamalla hallinnollisia 
menettelyitä; korostaa pk-yritysten roolia innovatiivisina toimijoina taloudessa ja korostaa 
tarvetta "herättää nukkuvat innovoijat", mikä tarkoittaa sitä, että rohkaistaan pk-yrityksiä 
osallistumaan innovatiivisiin hankkeisiin ja lisätään niiden tietoisuutta omasta 
potentiaalistaan;

13. korostaa kilpailukykyisen metsätalousalan merkitystä alueellisen kehityksen kannalta 
erityisesti maaseutualueilla, joilla se lisää suuresti talouskasvua, työpaikkoja ja vaurautta;

14. korostaa paikallis- ja alueviranomaisten roolia koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa; 
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katsoo, että paikallistason yhteistyötä pk-yritysten, yritysverkostojen, tutkimuslaitosten, 
klustereiden ja alueellisten viranomaisten välillä olisi tehostettava, jotta voitaisiin 
yksilöidä entistä nopeammin paikalliset ongelmat ja tarpeet, alueelliset ohjelmat ja 
hankkeita koskevat mahdollisuudet, joilla tuetaan työllisyyden palauttamista, pk-sektorin 
ja soveltavan tutkimuksen kehittämistä ja innovointia sekä ammattitaitoa vaativien 
työpaikkojen luomista; kehottaa sen vuoksi tiivistämään paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä koheesiopolitiikan täytäntöönpanemiseksi ja 
ottamaan huomioon alueiden komitean lausunnon "Koheesiopolitiikan panos Eurooppa 
2020 -strategiaan" luotaessa koheesiopolitiikkaa vuoden 2013 jälkeisten rahoitusnäkymien 
mukaisesti;

15. suhtautuu näin ollen myönteisesti käynnissä oleviin aloitteisiin kuten JASPERS 
(hankkeiden kehittäminen), JEREMIE (pääoma, lainat, takuut) ja JASMINE 
(mikroluottopalvelut) ja kehottaa komissiota edelleen yksinkertaistamaan ja 
virtaviivaistamaan prosessia pk-yritysten osallistumisen helpottamiseksi ja täydentävien 
EU:n rahoitusvälineiden määrittämiseksi;

16. korostaa koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen tärkeää roolia edistettäessä innovointia 
erityisesti tieto- ja viestintätekniikan alalla ja parannettaessa energiatehokkuutta sekä 
koheesiopolitiikkaan ja EU:n kestävään talouskehitykseen liittyen;

17. kiinnittää huomiota vaikeuksiin, joita jäsenvaltioilla on yhdyskuntajätteen kierrättämisestä 
ja jätehuollosta annettujen EU:n direktiivien täytäntöönpanossa, ja siihen että materiaalien 
ja energian kierrättäminen tarjoaa lisää keinoja hankkia resursseja ja luoda uusia 
työpaikkoja erityisesti alueellisella ja osa-alueellisella tasolla;

18. panee merkille investointien epätasaisen kehityksen digitaalitalouden alalla; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tieto- ja viestintätekniikan tukemista edistämällä 
sitä koskevaa innovointia ja tehostamaan ponnisteluitaan, joilla edistetään investointeja 
avoimiin ja kilpailukykyisiin uusiin huippunopeusverkkoihin, jotta voidaan varmistaa 
kaikille mahdollisuus käyttää internetiä ja siten kaventaa digitaalista kuilua Euroopan 
kansalaisten välillä.
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