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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 vaikuttaminen on tehokkainta paikallisella tasolla;

2. 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; 

3. katsoo, että näiden korvamerkittyjen varojen vaikutusta voitaisiin entisestään parantaa 
toteuttamalla alue-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkoja toisiaan täydentävästi ja 
koordinoimalla niitä tehokkaammin sekä EU:n tasolla että alueellisesti;

4. 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 yhtenäisemmin, koordinoimaan 
niitä tehokkaammin ja lisäämään niiden välistä tietojenvaihtoa; kehottaa komissiota 
toimimaan yhteistyön edistämiseksi ja tiedottamaan yhteisten ennakko-ohjeiden avulla 
yhteisön rahoitusmahdollisuuksista;

5. kehottaa alueviranomaisia hyödyntämään tehokkaammin rakennerahastoja tutkimuksen, 
tietämyksen ja innovointikyvyn kehittämisessä alueillaan 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; 

6. tukee yhteistyön lisäämistä seitsemännen puiteohjelman kansallisten yhteyspisteiden, 
tutkimus- ja kehittämisohjelmien johtajien sekä alueellisten innovointiyksikköjen välillä 
siten, että tutkimus- ja innovointihankkeiden eri osa-alueita tai vaiheita voidaan rahoittaa 
eri lähteistä; 

7. kehottaa jäsenvaltioita korvamerkitsemään enemmän rakennerahastovaroja tutkimukseen 
ja innovointiin, parantamaan tutkimusvalmiuttaan, tukemaan innovatiivisia 
yhteenliittymiä sekä kehittämään ja toteuttamaan alueellisia innovaatiostrategioita yhdessä 
yksityissektorin kanssa.


