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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 oluline osa ülemaailmsete probleemidega 
toimetulekul ning et innovatsioon on kõige tõhusam piirkondlikul tasandil;

2. 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;

3. usub, et nende sihtotstarbeliste vahendite mõju saaks veelgi parandada regionaal-, teadus-
ja innovatsioonipoliitika täiendava rakendamise ning parema kooskõlastamise abil nii ELi 
kui ka piirkondlikul tasandil;

4. usub (tunnistades samas, et ühenduse programmid nagu struktuurifondid (SF), seitsmes 
raamprogramm (RP7) ja 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, paremat kooskõlastamist ja suuremat teabevahetust erinevate programmide 
vahel; kutsub komisjoni üles tegutsema vahendajana ning andma eelsuuniste abil ühiseid 
juhiseid ühenduse rahastamisvõimaluste kohta;

5. kutsub piirkondlikke ametiasutusi üles struktuurifonde paremini ära kasutama, et 
suurendada nende piirkondades teadusuuringute-, teadmiste- ja innovatsioonialast 
suutlikkust, mis võimaldab neil osaleda ELi teadus- ja innovatsioonitegevuses; ergutab 
piirkondi määrama kindlaks teadus- ja arendustegevuse prioriteete, mis täiendavad RP7 
prioriteete; 

6. toetab tihedamat koostööd seitsmenda raamprogrammi riiklike kontaktpunktide, teadus- ja 
arendusprogrammide juhtide ning piirkondlike innovatsiooniasutuste vahel, mis 
võimaldab teadus- ja innovatsiooniprojektide eri aspekte või etappe rahastada erinevatest 
allikatest; 

7. kustub liikmeriike üles eraldama struktuurifondidest rohkem raha teadusuuringute ja 
innovatsiooni jaoks, tugevdama teadussuutlikkust, toetama innovatsiooniklastreid, välja 
töötama ja rakendama piirkondlikke innovatsioonistrateegiaid koostöös erasektoriga.


