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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et teadusuuringud ja innovatsioon on elutähtsad tõukejõud, mis 
võimaldavad ELil säilitada ja tugevdada oma konkurentsivõimet, ning rõhutab 
ühtekuuluvuspoliitika märkimisväärset panust teadus- ja uuendustegevuse arendamisse 
piirkondades; sellega seoses rõhutab, et regionaalpoliitiline toetus innovatsioonile, 
teadustegevusele ja ettevõtlusele on aastakümnete jooksul üha tähtsamaks muutunud; 
märgib, et nende eesmärkide jaoks on eraldatud umbes 86 miljardit eurot 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ehk ligikaudu 25% ühtekuuluvuspoliitika kogu eelarvest, 
ning palub komisjonil analüüsida, kas struktuurifondidest rahastatavaid 
innovatsiooniprojekte saaks muuta niisama silmatorkavateks nagu neid, mida rahastatakse 
raamprogrammide alt; on seisukohal, et kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia ning 
juhtalgatuse „Innovaatiline EL“ eesmärkide ja põhimõtetega tuleks seda suundumust 
kindlasti säilitada, nii et säästva (sealhulgas sotsiaalselt ja ökoloogiliselt säästva) arengu 
põhimõte kajastuks vahendite jaotamises, kusjuures eeltingimuseks on siin tugev ja 
vahenditega hästi varustatud regionaalpoliitika; nõuab selget kooskõlastamist Euroopa 
2020. aasta strateegia uute ja seniste algatuste vahel, nii et see soodustaks ühiskonnas muu 
hulgas avaliku ja erasektori ning elanike partnerlusel põhinevat innovatsiooni;

2. rõhutab vajadust parema kooskõlastamise ja sünergia tugevdamise järele tulevase 
regionaalpoliitika ühtse strateegilise raamistiku ning teadus- ja uuendustegevuse 
programmide tulevase ühtse strateegilise raamistiku vahel, et tugevdada Euroopa 
innovatsioonitsükleid; palub komisjonil tagada vastastikune täiendavus ning näidata, 
kuidas seda tegelikkuses saavutada; sellega seoses juhib tähelepanu võimalusele tekitada 
nende kahe poliitika vahel sünergiat, millega tagatakse vastastikku kummagi jõustamine; 
rõhutab, et üks tähtsamaid liikmesriikide ja piirkondade ees seisvaid ülesandeid on 
tekitada sünergia teadus- ja uuendustegevuse ühelt poolt era- ja avaliku sektori 
mitmesuguste rahastamisvahendite ning teiselt poolt vahendite vahel, mille kaudu 
rahastatakse selliste projektide tulemuste levitamist ja propageerimist; asjaomaste 
programmide vastastikuse täiendavuse parandamiseks palub liikmesriikidel pöörata 
tähelepanu nende poliitikasuundade rakendamisele riiklikul ja piirkondlikul tasandil, eriti 
seal, kus ELi erinevate vahendite eest vastutavad erinevad riigiasutused;

3. juhib tähelepanu sellele, et kriitilise massi saavutamiseks on piiratud rahaliste vahendite 
puhul väga tähtis jaotada raha piirkondade arukalt väljavalitud prioriteetidele; 

4. ühtekuuluvuspoliitika tulevast Euroopa 2020. aasta strateegiaga kohandamist silmas 
pidades nõuab, et innovatsiooni prioriteet tuleb muuta kohustuslikuks nii 1. kui ka 2. 
eesmärgi piirkondade jaoks ning et see prioriteetsus peab kajastuma vahendite eraldamises 
kõigil tasanditel; tuletab siiski meelde, et tulemuste saavutamiseks ei piisa üksnes 
eesmärgist suurendada teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile tehtavaid 
kulutusi, kui sellega ei kaasne ühiskondade üldine struktuurne areng; 

5. kutsub komisjoni üles pakkuma alternatiivselt välja lisastiimuleid struktuurifondide 
toetuste kasutamiseks innovatsiooni valdkonnas;
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6. toetab innovatsiooni puhul altpoolt tulevat algatust ning rõhutab vajadust kõigi kohalike ja 
piirkondlike sidusrühmade aktiivseks osalemiseks ja kaasamiseks piirkondlike 
innovatsioonistrateegiate koostamisse ja elluviimisse;

7. kutsub piirkondi üles aruka spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt koostama 
asukohaspetsiifilisi, piirkondade pädevustele, tugevatele külgedele ja vahenditele 
tuginevaid innovatsioonistrateegiaid; soovitab piirkondadel välja selgitada, kuidas saaks 
struktuurifondidest saadava toetuse ning tulevaste teadus- ja uuendustegevuse 
programmide vahel tekkida võivat sünergiat praktikas kasutada, seades eesmärgiks luua 
tugevad, konkurentsivõimelised rahvusvahelised klastrid ja piirkondlikud tippkeskused, 
saavutada teiste piirkondadega võrdväärne tase ja seeläbi tugevdada piirkondade 
majandust;

8. juhib aga siiski tähelepanu sellele, et peale eri piirkondade huvi majanduskasvu vastu 
tuleks kogu ELi vaadelda kui innovatsioonipiirkonda ning seada eesmärgiks piirkondade 
vastastikuse täiendavuse suurendamine, et tõsta rahvusvahelist konkurentsivõimet; sellega 
seoses nõuab paremat suhtlust ja kooskõlastamist lisaks piirkondlikele asutustele ja 
sidusrühmadele ka liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahel; seetõttu tervitab komisjoni 
abi, mis võib piirkondi tõhusalt toetada ning tagada strateegiate kvaliteedi, seadmata 
samas kahtluse alla subsidiaarsuse põhimõtet; sellega seoses rõhutab vajadust arendada 
edasi territoriaalset koostööd ja rahastamist;

9. nõuab tugevamat valitsustevahelist osalemist ühise kavandamise meetmetes ning Interreg 
III B raames, et tugevdada kogu Euroopas koostööd teadus- ja arendustegevuse ja 
innovatsiooni valdkonnas ning laiendada ja süvendada uute liikmesriikide osalemist kõigis 
Euroopa teadusprogrammides;

10. arvab, et kohalike ja piirkondlike asutuste uuendustegevust tuleks julgustada, jätkates ja 
tugevdades selleks eeskätt niisuguseid algatusi nagu „Teadmuspiirkonnad“, „Eluslaborid“ 
ja „Arukad linnad“, mille raames tugevdatakse teadus- ja arendustegevuse piirkondlikku 
mõõdet;

11. rõhutab, et sellise sünergiat tekitava integreeritud strateegia peamine eeldus on see, et kõik 
osalevad asutused tunnevad kõiki rahastamisvõimalusi; märgib, et vastava teadlikkuse 
tõstmist rahastatakse ka struktuurifondide vahenditest;

12. juhib tähelepanu sellele, et innovatsioon on laiaulatuslik, eelkõige nõudlusel ja tarbijal 
põhinev kontseptsioon, mis tuleneb vastastoimest turuga; on teadlik tühikust 
teadusuuringute valdkonna uute teadmiste ning nende praktikasse rakendamise vahel; 
seepärast soovitab tipptasemel tehnoloogiauuringute vajaliku lisana keskendada 
piirkondlik toetus lisaks valdavalt ülikoolidesse ja teadusasutustesse koondunud 
piirkondliku tipp-pädevuse väljaarendamisele ka rakenduslikule küljele, et õhutada 
ettevõtteid arendama uuenduslikke meetodeid ja muutma uuendused turustatavaks ning 
tugevdada kogukonna huvides tehnosiiret ja oskusteabe vahetust;

13. rõhutab vajadust luua nn tipptasemele viiva trepi kontseptsioon, mis peab hõlmama 
teadusasutusi, ülikoole, VKEsid ja muid asjaomaseid sidusrühmi ühendavate piirkondlike 
võrgustike täiustamist, et moodustada klastreid, piirkondlikke tehnoloogiaplatvorme ja 
tippkeskusi ning aidata sellistel võrgustikel osaleda ELi teadus- ja uuendustegevuse 
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koostööprojektides ja -programmides;

14. nõuab nn tipptasemele viiva trepi tegevuskava teadusuuringute infrastruktuuri loomiseks 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi raames, et ergutada huvitatud 
riikides osalemist järgmises ühises teadus- ja uuendustegevuse raamprogrammis;

15. rõhutab VKEde tähtsust ELi kohaliku ja piirkondliku arengu ja majanduse ning liidu kui 
terviku tööstuse konkurentsivõime jaoks, samuti nende tähtsust peamise tööandjana; 
arvestades vajadust tagada, et VKEd saaksid teadus- ja uuendustegevuse toetamisest 
rohkem kasu, on seisukohal, et uuendustegevuse piirkondlikul toetamisel tuleks 
keskenduda VKEdele, vähendada toetuse saajate bürokraatlikku koormust ja muuta 
rahastamisprogrammid paindlikumaks; seetõttu rõhutab ühtekuuluvuspoliitikast saadavat 
lisandväärtust tavapärastes ärivaldkondades tegutsevate piirkondliku suunitlusega VKEde 
uuenduslikkuse suurendamisel tänu sellele, et neile tehakse kättesaadavamaks praktilistele 
rakendustele suunatud teadustulemused, tehno- ja innovatsioonisiire, oskuste arendamine, 
soodustatakse innovatsioonikultuuri ning eelkõige eri liiki ettevõtluse edendamist või 
rahvusvahelisemaks muutmist, seda eeskätt senisest laialdasema nõustamise ja kergesti 
kättesaadava toetuse kaudu – siia kuuluvad ka ühtsete kontaktpunktide algatused 
eesmärgiga õhutada VKEsid kaaluma uusi võimalusi ja paremini kasutama neile 
kättesaadavaid piirkondlikke vahendeid; seejuures rõhutab ka, et lisandväärtust võib anda 
VKEde ulatuslikum osalemine teadmis- ja innovatsioonikogukondades;

16. rõhutab, et ühtekuuluvuse ning Euroopa majanduse konkurentsivõime tõstmise huvides 
tuleks võtta meetmeid, muu hulgas lihtsustada osalemisprotseduure ja tõsta teadlikkust, et 
parandada teadusuuringutee ja innovatsiooni kättesaadavust VKEde jaoks, eelkõige 
vähearenenud, kaugetes ja maapiirkondades;

17. tunnistab nii seitsmenda raamprogrammi ning konkurentsivõime ja innovatsiooni 
raamprogrammi keskse juhtimise kui ka struktuurifondide detsentraliseeritud 
lähenemisviisi põhjendatust; rõhutab siiski eeskirjade, menetluste ja meetodite võimalikult 
suurema ühtlustamise vajalikkust koos vajaliku paindlikkuse tagamisega sõltumata 
juhtimissüsteemide erinevustest; rõhutab, et teadus- ja uuendustegevuse rahastamine 
riiklikul ja ELi tasandil peab olema tõhusam ja tulemuslikum ning seda peaks püüdma 
optimeerida, et koostada Euroopa teadus- ja uuendustegevuse strateegiline tegevuskava; 
näeb liialdatud haldusnõuetes tõsist takistust ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmisele 
ning nõuab seetõttu sisulisi meetmeid toetuste andmise protsessi ja kontrollisüsteemide 
oluliseks lihtsustamiseks;

18. tunneb heameelt komisjoni ja Euroopa Investeerimispangaga püüetest kasutada 
riskijagamisrahastute kõrval ulatuslikumalt näiteks selliseid kaasaegseid 
rahastamisvahendeid nagu käibefondid, et meelitada ligi rohkem erainvestoreid ning 
kasutada tõhusamalt olemasolevaid avaliku sektori vahendeid; soovitab selgesõnaliselt 
piirkondlikel sidusrühmadel selliseid võimalusi kasutada;

19. palub komisjonil suurendada eri vahendite ja fondide vahelist sünergiat, õhutada kasutama 
mitmeid eri fonde, uurida uusi segarahastamise võimalusi ning laiendada 
ristfinantseerimist struktuurifondide vahenditest.
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