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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et innovatsiooni on võimalik kõige tõhusamalt rakendada piirkondlikul tasandil, 
kus füüsiline lähedus soodustab koostööd osalejate, näiteks ülikoolide, teadusasutuste, 
suurettevõtete, VKEde ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste vahel, eriti klastrites; 
märgib, et kõige dünaamilisemad tehnoloogiaettevõtted ei asu ilmtingimata pealinnades 
või nende ümbruses, vaid kõige innovaatilisemate ülikoolide lähedal;

2. juhib tähelepanu sellele, et innovatsioonile suunatud sekkumised peaksid moodustama osa 
arukat spetsialiseerumist käsitlevast piirkondlikust strateegiast; märgib, et arukat 
spetsialiseerumist käsitlevate strateegiatega saab tagada riiklike vahendite tõhusama ja 
tulemuslikuma kasutamise ning suurendada erainvesteeringuid piirkondlikul tasandil;

3. kutsub kõiki piirkondi üles innovatsiooni investeerima ning kohandama oma 
innovatsioonistrateegiat, et suurendada selle tõhusust, arendada oma inimkapitali ning 
tõhustada oma ettevõtete suutlikkust ja valmisolekut uuendada ning olla rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised;

4. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus, kuna suur hulk uuendusi tehakse praktilisel tasandil (nõudluse- ja 
kasutaja-põhised uuendused) ning neid rahastab peamiselt Euroopa Regionaalarengu 
Fond; märgib sellega seoses, et kuna innovatsioonitegevuseks ei ole ilmtingimata või 
põhimõtteliselt vaja kõrgkoolide olemasolu, peaksid ka need piirkonnad, kus ei ole 
ülikoole ega teaduskeskusi, olema võimelised arendama oma innovatsioonialast 
suutlikkust, et saada innovatsioonipotentsiaaliga seoses maksimaalset kasu piirkondlikest 
ja kohalikest ressurssidest ja varadest;

5. märgib samuti, et uuendustegevuse soodustamine piirkondlikul tasandil võib vähendada 
piirkondlikku ebavõrdsust; ergutab sellegipoolest erinevaid tasandeid (piirkondlik, 
siseriiklik ja EL) koordineerima oma pingutusi tõhusamalt osana üleeuroopalisest teadus-
ja arengutegevuse planeerimisest;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et innovatsioonil on nii poliitiliste otsuste tegemises kui ka 
ettevõtete ja teaduskeskuste tegevuses väga oluline roll ELi territoriaalse 
ühtekuuluvuspoliitika konkretiseerimisel ning innovatsioon võib oma olemuse tõttu aidata 
otsustaval määral kaasa ühekuuluvuseesmärkide saavutamisele ning sellega seotud 
takistuste ületamistele nendes piirkondades, millel on geograafilised ja demograafilised 
eripärad;

7. kutsub liikmesriike üles tõhustama noorte eurooplaste ettevõtlusoskusi ning võtma vastu 
riiklikud erikavad innovatsiooni süvalaiendamiseks kõikidesse haridussektoritesse ja -
tasanditele; rõhutab, et parim viis nende kavade rakendamiseks ja innovatsiooni 
edendamiseks Euroopas on teha tihedat koostööd avaliku ja erasektori vahel;
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8. on arvamusel, et kuna innovatsioon on keeruline mõiste, tuleb tugevdada püüdlusi 
mittetehnoloogilise innovatsiooni alal ning selleks on vaja levitada sellise innovatsiooni 
parimaid tavasid ja täpsustada ELi eelarvest rahastamist reguleerivaid tingimusi avatud ja 
kõikehõlmavale lähenemisviisile tuginedes;

9. juhib tähelepanu kultuurilise mitmekesisuse panusele innovatsiooni; on seisukohal, et 
sellega seoses tuleks innovatsioonipoliitikas keskenduda meetmetele, millega tagatakse ja 
edendatakse piirkondlikku kultuurilist mitmekesisust;

10. märgib, et Euroopa piirkondade innovatsioonipotentsiaali tõstmiseks tuleb rakendada 
ühtekuuluvus-, teadus- ja innovatsioonipoliitika koordineerimist ja nendevahelist 
koostoimet piirkondlikul, siseriiklikul ja ELi tasandil, et tagada nimetatud 
poliitikavaldkondade ja vahendite tulemuslikkus; rõhutab sellega seoses vajadust leida 
vahendid, mille abil kõrvaldada koostoime saavutamise takistused, muuta kavade 
vahelised tõkked väiksemaks ja uurida edasise lihtsustamise võimalusi, eelkõige 
ühtlustades kõnealuste poliitikavahendite rakendamise eeskirju, nende auditeerimist ja 
kulude abikõlblikkuse hindamist; peab vajalikuks jätkata ELi fondide vahendite 
kasutamise korra lihtsustamist, et tagada nende paindlikkus ja vähendada bürokraatiat 
teadlaste ja innovaatorite tegemistes, nii et viimased saaksid rohkem pühenduda oma 
tegelikule tööle; 

11. rõhutab piirkondade väga olulist rolli poliitikapõhimõtete väljatöötamisel, et stimuleerida 
innovatsiooni siseriiklikul tasandil; rõhutab siiski, et paljudes liikmesriikides ei ole 
innovatsiooniks piisavalt piirkondlikke ja kohalikke vahendeid ning innovatsiooniks 
suunatud riiklikud vahendid on piiratud; 

12. rõhutab vajadust leida üles mitteaktiivsed potentsiaalsed innovaatorid, eriti VKEde 
hulgas; juhib tähelepanu vahendajaorganisatsioonide rollile mitteaktiivsete potentsiaalsete 
innovaatorite tuvastamisel, neile stiimulite pakkumisel, nende nõustamisel ja 
innovatsiooni toetamisel; on seisukohal, et selliseid organisatsioone peaks tugevdama ja 
nende jaoks tuleks välja arendada kava, mille eesmärk on parandada väljaõpet, 
kvalifikatsiooni ja asjatundlikkust ning tulevikus peaks kaht elukutset võimaldava 
kaheotstarbelise väljaõppe mudelite tähtsus kasvama;

13. rõhutab inimkapitali olulisust innovatsioonis; juhib sellega seoses tähelepanu rollile, mis 
Euroopa Sotsiaalfondil on töötajate elukestvas õppes;

14. on seisukohal, et hästitoimiv mitmetasandiline valitsemissüsteem on 
innovatsioonipoliitika eesmärkide eduka määratlemise ja rakendamise eeltingimus; juhib 
siinkohal tähelepanu sellele, et regionaalpoliitikal on integreeritud lähenemisviisi jaoks 
koondmetoodika ja hästi väljatöötatud juhtimissüsteem kohalike investeeringute 
mobiliseerimiseks;

15. leiab, et uuenduslik mõõde tuleb nõuetekohaselt integreerida kõikidesse ELi 
rahastamisprogrammidesse, kaasa arvatud ühtekuuluvusfondi, et tagada piisav 
rahastamistase, mis vastab kõikide nende vajadustele, kes uuendustes osalevad;

16. rõhutab vajadust tugevdada ELi eelarveliste vahendite ja EIP poolse rahastamise seotust; 
tunnistab nende rahastamisallikate finantsvõimenduse potentsiaali investeeringute jaoks 
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ning taotleb nende suurendamist, eriti JEREMIE ja JESSICA osas; rõhutab vajadust luua 
rahastamisvahendid, mis oleksid kohandatud väikseimate ettevõtete eritingimustele ja 
vajadustele, samuti vajadust oluliselt lihtsustada rahalistele vahenditele juurdepääsu 
korda;

17. kutsub komisjoni üles kaaluma mitmest fondist rahastatavaid programme liikmesriikidele 
ja piirkondadele, mis soovivad neid kasutada; leiab, et see aitaks kaasa integreeritumale ja 
paindlikumale tööle ning suurendaks vastastoime tõhusust eri fondide (struktuurifondid 
ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammid) vahel;

18. rõhutab innovatsiooni ja uurimistöö eristamise olulisust; juhib tähelepanu sellele, et 
innovatsioon on kompleksne, kõiki valdkondi kaasav sotsiaalmajanduslik protsess, mis 
hõlmab pingutusi teadus- ja arendustegevuse rahastamise suurendamiseks, VKEde ja 
kõrgtehnoloogiliste tegevuste toetamiseks ning keskendub eri territooriumide omadustel ja 
eripäradel põhinevate integreeritud süsteemide arendamisele;

19. usub, et innovatsioonipoliitika tuleb ühendada üld- ja kutsehariduspoliitikaga, samuti 
tööturuga; pooldab püüdlusi mobiliseerida kodanikke ja töötajaid muutuste toetamiseks 
innovatsiooni valdkonnas kõiki kaasavate poliitiliste strateegiate väljatöötamise ja 
rakendamise kaudu, eesmärgiga kiirendada uuenduslike toodete ja teenuste arengut ning 
seeläbi luua võimalused tööhõive suurendamiseks ja majanduskasvuks;

20. tervitab ettepanekut luua Euroopa innovatsioonialased partnerlused eri 
poliitikavaldkondade, sektorite ja riikide sidusrühmade ühendamiseks, et kiirendada 
innovatsiooni, mis aitaks lahendada suuri ühiskondlikke probleeme; märgib, et nende 
probleemide lahendamiseks loodud partnerlused ja regionaalpoliitilised vahendid, eeskätt 
Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused, peaksid olema paremini koordineeritud ja eri 
piirkondadele tegelikult kättesaadavad, ning partnerlustes tuleks ära kasutada juba 
olemasolevate sarnaste riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi; nõuab sel eesmärgil 
koostöö tõhustamist piirkondade vahel, eeskätt vahetusprogrammide, haridusalgatuste ja 
parimate tavade vahetamise kaudu; kutsub üles parandama VKEde juurdepääsu teadusele 
ja innovatsioonile ettenähtud toetusele; 

21. leiab, et prioriteediks peaks olema aidata kaasa innovatsioonikultuuri arengule 
piirkondlikul tasandil, seda nii ettevõtjate, kutseharidust omandavate noorte ja töövõtjate, 
kui ka partnerite hulgas, kellel on mõju ettevõtlusalasele tegevusele, näiteks nagu 
piirkonna avalike otsuste tegijad, teaduskeskused, klastrid ja rahastamisasutused, kes 
paljudel juhtudel ei ole teadlikud oma piirkonna ettevõtete, eeskätt VKEde (kaasa arvatud 
mikro- ning käsitööettevõtete), innovatsioonialasest suutlikkusest;

22. rõhutab, et Euroopa 2020 eesmärgi – aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
saavutamiseks on vaja rakendada ELi piirkondade kogu innovaatilist potentsiaali, ning 
märgib, et tulevane regionaalpoliitika peab selle probleemi seadma üheks oma 
põhiprioriteediks; on arvamusel, et sellist prioriteeti tuleks kohaldada kõigi 
regionaalpoliitika eesmärkide puhul, ning rõhutab vajadust kindlustada, et Euroopa 
konkurentsivõime oleks tagatud maailma standardite kohaselt; nõuab tööstuse kaasamist 
ökoinnovatsiooni, kuna ettevõtjatel on selle laiemal levitamisel piirkondlikul tasandil 
ülioluline roll; märgib sellega seoses, et ettevõtjate teavitamine neile uute ärivõimaluste 
näitamise kaudu on ülimalt tähtis selleks, et ressursisäästliku majanduse ja jätkusuutliku 



PE458.643v02-00 6/7 AD\861338ET.doc

ET

tööstuse arendamise strateegia kujuneks edukaks.
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