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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että tutkimus ja innovointi ovat välttämättömiä vetureita, jotta Eurooppa voi 
säilyttää kilpailukykyisen asemansa ja vahvistaa sitä, ja korostaa koheesiopolitiikan 
huomattavaa panosta tutkimuksen ja innovoinnin kehittämisessä alueilla; korostaa tässä 
yhteydessä, että innovoinnin, tutkimuksen ja yrittäjyyden aluepoliittisen tukemisen 
merkitys on vuosikymmenten aikana oikeutetusti kasvanut; huomauttaa, että 
koheesiopolitiikan varoista on varattu noin 86 miljardia euroa – noin 25 prosenttia koko 
koheesiopolitiikan budjetista – näihin tarkoituksiin, ja pyytää komissiota analysoimaan, 
voitaisiinko rakennerahastoista rahoitetuille innovointihankkeille varmistaa sama 
näkyvyys kuin puiteohjelmista rahoitetuille; katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian ja 
"Innovaatiounioni"-lippulaivahankkeen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tämä 
suuntaus olisi säilytettävä joka tapauksessa siten, että kestävä (myös ympäristöllisesti ja 
sosiaalisesti kestävä) kehitys huomioidaan varojen kohdentamisessa, jonka 
ennakkoedellytyksenä on vahva ja hyvin toimiva aluepolitiikka; kehottaa koordinoimaan 
selkeästi Eurooppa 2020 -strategian mukaisia nykyisiä ja uusia aloitteita ja edistämään 
muun muassa yhteiskunnallisia innovointeja, jotka perustuvat julkisen ja yksityisen 
sektorin sekä ihmisten väliseen kumppanuuteen (public-private-people);

2. korostaa, että tulevan aluepoliittisen yhteisen strategisen kehyksen sekä tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tulevan yhteisen strategian välillä on edistettävä koordinoinnin ja 
synergioiden lisäämistä EU:n innovaatiosyklien vahvistamiseksi; vaatii komissiota 
takaamaan täydentävyyden ja vahvistamaan, miten se käytännössä saavutetaan; korostaa 
tässä yhteydessä mahdollisuuksia synergioiden luomiseksi kahden politiikan välillä siten, 
että varmistetaan kummankin täytäntöönpano; painottaa sitä, että Euroopan unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueiden päähaasteena on synergian luominen eri rahoitusvälineiden 
välille julkisen ja yksityisen sektorin harjoittamassa tutkimuksessa ja innovoinnissa sekä 
jatkorahoituksen varmistaminen kyseisten hankkeiden tulosten levittämiseksi ja niiden 
markkinoille saattamiseksi; pyytää jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota näiden toimien 
täytäntöönpanoon kansallisella ja alueellisella tasolla erityisesti silloin, kun vastuu EU:n 
eri rahastoista kuuluu eri kansallisille viranomaisille, jotta parannetaan tärkeiden 
ohjelmien täydentävyyttä;

3. muistuttaa, että niukkojen taloudellisten resurssien aikana on ratkaisevaa, että rahat 
jaetaan harkiten alueiden huolellisesti valitsemien prioriteettien perusteella, jotta kriittinen 
massa voidaan saavuttaa; 

4. vaatii, että koska koheesiopolitiikka suuntautuu tulevaisuudessa Eurooppa 2020 
-strategiaan, innovointia koskevasta painopistealueesta on tehtävä tavoite 1 ja 2 -alueita 
velvoittava, ja että tämä painopiste on otettava huomioon myös varojen osoittamisessa 
kaikilla tasoilla; huomauttaa kuitenkin, että pelkästään tavoitteiden asettaminen 
tutkimusta, kehitystä ja innovointia koskevien menojen lisäämiselle ei johda tuloksiin, 
elleivät toimenpiteet käy käsi kädessä yhteiskuntien yleisen rakenteellisen kehityksen 
kanssa; 
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5. kehottaa komissiota ehdottamaan vaihtoehtoisesti muita kannusteita 
rakennerahastovarojen käyttämiseksi innovointeihin;

6. tukee innovoinnin alalla alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa ja korostaa, että 
kaikkien paikallisten ja alueellisten toimijoiden olisi osallistuttava aktiivisesti alueellisten 
innovointistrategioidensa suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

7. kehottaa alueita kehittämään alueellisiin resursseihin, nykyisiin vahvuuksiin ja osaamiseen 
perustuvia räätälöityjä innovointistrategioita "älykkään erikoistumisen" käsitteen 
mukaisesti; suosittaa, että alueet määrittelevät, miten rakennerahastojen tuen ja tulevien 
tutkimus- ja innovointiohjelmien väliset mahdolliset synergiat voidaan käytännössä 
hyödyntää, jotta voidaan luoda vahvoja, kilpailukykyisiä kansainvälisiä klustereita ja 
alueellisia huippuosaamisen painopisteitä ja päästä samalle tasolle muiden alueiden 
kanssa, millä vahvistetaan alueellista taloutta;

8. huomauttaa kuitenkin, että yksittäisten alueiden talouskasvuun pyrkimisen lisäksi EU 
pitäisi nähdä kokonaisuudessaan innovointialueena, jotta alueet täydentäisivät toisiaan 
paremmin kansainvälisen kilpailukyvyn vauhdittamiseksi; kehottaa tässä yhteydessä 
sovittamaan paremmin yhteen alueellisten toimijoiden ja viranomaisten välistä toimintaa 
sekä myös jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä toimintaa ja koordinoimaan sitä; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission tarjoamaa apua, jonka kautta alueet voivat 
saada arvokasta tukea ja jonka pitäisi varmistaa strategioiden laatu asettamatta 
toissijaisuusperiaatetta kyseenalaiseksi; korostaa, että alueellista yhteistyötä ja rahoitusta 
on kehitettävä edelleen tätä varten;

9. vaatii vahvempaa hallitustenvälistä osallistumista yhteisen ohjelmasuunnittelun 
toimenpiteisiin ja Interreg III B -aloitteeseen, jolla vahvistetaan yhteistyötä tutkimuksessa, 
kehityksessä ja innovoinnissa koko EU:ssa sekä uusien jäsenvaltioiden osallistumisen 
lisäämiseksi ja parantamiseksi kaikissa EU:n tutkimusohjelmissa;

10. katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisia täytyisi rohkaista innovoinnin suuntaan etenkin 
tutkimuksen ja kehityksen alueellista ulottuvuutta tukevien "Regions of Knowledge", 
"Living Labs" ja "Smart Cities" tyyppisten hankkeiden jatkamisen ja vahvistamisen 
kautta;

11. painottaa, että tällaisen synergiaa edistävän integroidun strategian perusedellytyksenä on 
osallisina olevien viranomaisten kaikkien tukimahdollisuuksien tunteminen; muistuttaa, 
että myös sellaiset tiedonsaantimahdollisuudet rahoitetaan rakennerahastoista;

12. huomauttaa, että innovointi on laaja käsite, joka perustuu ennen kaikkea kysyntään ja 
käyttäjiin, koska se juontaa juurensa vuorovaikutuksesta markkinoiden kanssa; tunnustaa, 
että tutkimuksen alalla on eroja viimeisimmässä tietämyksessä ja sen toteuttamisessa 
käytännössä; suosittelee siksi teknologian huippututkimusta täydentävänä tarpeellisena 
tekijänä alueiden tuen keskittämistä alueellisen huippuosaamisen kehittämiseen 
yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa ja sen lisäksi sovellusten tukemiseen, jotta yrityksiä 
kannustetaan kehittämään innovatiivisia menetelmiä, saattamaan innovaatiot 
markkinakelpoisiksi ja tukemaan tiedonsiirtoa ja taitotiedon vaihtamista yhteisön eduksi;

13. korostaa, että on välttämätöntä luoda "huippuosaamiseen johtavia portaita" koskeva 
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suunnitelma ja että tämän suunnitelman osana täytyy olla, että tutkimuslaitosten, 
yliopistojen, pk-yritysten ja muiden oleellisten toimijoiden välisiä alueellisia verkostoja 
parannetaan klustereiden, alueellisten teknologiafoorumien ja huippuosaamisen 
painopisteiden luomista varten, jotta niiden osallistuminen tutkimusta ja innovointia 
koskeviin EU:n yhteistyöhankkeisiin ja ohjelmiin helpottuu;

14. kehottaa laatimaan koheesiorahaston ja EAKR:n puitteissa tutkimusinfrastruktuurin 
luomista varten "huippuosaamiseen johtavia portaita" koskevan toimintasuunnitelman, 
jotta edistetään asianomaisten maiden osallistumista seuraavaan yhteiseen tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaan;

15. korostaa, että pk-yritykset ovat tärkeitä paikalliselle ja alueelliselle kehitykselle ja 
talouksille EU:ssa sekä koko unionin teolliselle kilpailukyvylle ja että ne ovat sen 
tärkeimpiä työpaikkojen tarjoajia; katsoo, että koska on varmistettava, että pk-yritykset 
hyötyvät enemmän tutkimus- ja innovointituesta, alueellisen innovointituentuen olisi 
keskityttävä pk-yrityksiin, tuensaajiin kohdistuvia hallinnollisia rasitteita olisi 
vähennettävä ja rahoitusohjelmista olisi tehtävä joustavampia; korostaa tässä yhteydessä 
koheesiopolitiikan lisäarvoa alueellisesti suuntautuneiden ja perinteisillä liiketoiminta-
aloilla toimivien pk-yritysten innovointikyvyn parantamisessa, kun tarjotaan enemmän 
mahdollisuuksia tutkimukseen, joka keskittyy soveltavaan tutkimukseen, 
tekniikansiirtoon, innovointiin, kykyjen kehittämiseen, innovointikulttuurin edistämiseen 
ja erityisesti monentyyppisen yrittäjyyden kansainvälistymiseen tai edistämiseen 
neuvonnan lisätarjonnan ja helposti saatavilla olevan tuen avulla, mukaan luettuina 
"yhden palvelupisteen" aloitteet, joilla kannustetaan pk-yrityksiä tarkastelemaan uusia 
mahdollisuuksia ja hyödyntämään paremmin niille saatavilla olevia alueellisia resursseja; 
painottaa tässä yhteydessä myös mahdollista lisäarvoa, jota syntyy, kun pk-yritykset 
osallistuvat tiiviimmin osaamis- ja innovaatioyhteisöihin;

16. korostaa, että yhteenkuuluvuuden ja EU:n talouden kilpailukyvyn lisäämisen vuoksi olisi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin – muun muassa osallistumismenettelyjen yksinkertaistamiseen 
ja valistamiseen – joilla parannettaisiin tutkimuksen ja innovaation saatavuutta pk-
yrityksille, myös alikehittyneillä ja syrjäisillä alueilla ja maaseutualueilla sijaitseville pk-
yrityksille;

17. toteaa, että sekä seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman että kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman keskitetty lähestymistapa että myös rakennerahastojen 
hajautettu lähestymistapa ovat perusteltuja; korostaa kuitenkin sääntöjen, 
menettelytapojen ja menetelmien yhdenmukaistamisen välttämättömyyttä 
mahdollisuuksien rajoissa samalla kun varmistetaan tarvittava joustavuus 
hallintojärjestelmien eroista huolimatta; painottaa, että tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoituksien olisi oltava jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla tehokkaampaa ja että sen 
optimointiin olisi sitouduttava, jotta kehitettäisiin EU:n strateginen tutkimus- ja 
innovointisuunnitelma; katsoo, että ylimitoitetut hallinnolliset vaatimukset ovat 
koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiselle oleellinen este ja vaatii sen tähden 
tehokkaita toimia tukikäsittelyn ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamiseksi;

18. pitää myönteisenä, että komissio syventyy yhdessä EIP:n kanssa riskinjakovälineiden 
lisäksi edelleen nykyaikaisiin rahoitusvälineisiin, kuten uudistuviin rahastoihin, 
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houkutellakseen lisää yksityisiä sijoittajia ja hyödyntääkseen julkisia varoja 
tehokkaammin; kehottaa alueellisia toimijoita nimenomaisesti hyödyntämään näitä 
mahdollisuuksia;

19. kehottaa komissiota vahvistamaan synergiaa eri välineiden ja rahastojen välillä, 
edistämään eri rahastoihin perustuvaa lähestymistapaa, tarkastelemaan uusia 
mahdollisuuksia yhdisteltyyn rahoitukseen ja laajentamaan rakennerahastojen 
ristiinrahoitusta.
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