
PA\856917ET.doc PE458.643v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Regionaalarengukomisjon

2010/2245(INI)

11.2.2011

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Innovaatiline liit ja Euroopa ümberkujundamine kriisijärgseks maailmaks
(2010/2245(INI))

Arvamuse koostaja: Danuta Maria Hübner



PE458.643v01-00 2/3 PA\856917ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\856917ET.doc 3/3 PE458.643v01-00

ET

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 ja 
tööstusettevõtete vahel; märgib, et tehnoloogiliselt kõige dünaamilisemad 
tööstusettevõtted ei asu pealinnades või nende ümbruses, vaid kõige innovaatilisemate 
ülikoolide lähedal;

2. juhib tähelepanu sellele, et piirkondlikud otsustajad peaksid omama täit ettekujutust, 
millise potentsiaali majanduskasvuks annab piirkondadele uurimis- ja 
innovatsioonitegevus; märgib sellega seoses, et isegi piirkonnad, kus ei ole ülikoole ega 
teaduskeskusi, peaksid olema võimelised arendama oma innovatsioonialast suutlikkust;

3. on arvamusel, et tugevdada tuleb püüdlusi mittetehnoloogilise innovatsiooni alal ning 
selleks on vaja levitada sellise innovatsiooni parimaid tavasid ja täpsustada ELi eelarvest 
rahastamist reguleerivaid tingimusi;

4. rõhutab vajadust leida üles mitteaktiivsed potentsiaalsed innovaatorid; 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;

5. rõhutab vajadust tugevdada ELi eelarveliste vahendite ja EIP poolse rahastamise seotust; 
tunnistab nendest allikatest pärinevate investeeringute potentsiaalset liikumapanevat jõudu 
ja taotleb nende suurendamist, eriti JEREMIE ja JESSICA osas;

6. tervitab ettepanekut luua ELi ja liikmesriikide vahel 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 
peaksid olema paremini koordineeritud ning partnerlustes tuleks ära kasutada juba 
olemasolevate sarnaste riiklike ja piirkondlike algatuste kogemusi;

7. 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.


