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EHDOTUKSET
Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:
1. painottaa, että innovaatiota voidaan käsitellä tehokkaimmin alueellisesti, jolloin fyysinen
läheisyys kannustaa kumppanuuksiin toimijoiden, kuten yliopistojen,
tutkimusorganisaatioiden ja teollisuuden välillä; panee merkille, että dynaamisimmat
teknologiateollisuudet eivät sijaitse suurkaupungeissa tai niiden lähellä, vaan
innovatiivisimpien yliopistojen läheisyydessä;
2. huomauttaa, että alueellisten päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa tutkimus- ja
innovaatiotoiminnan kaikille alueille tarjoamat talouskasvun mahdollisuudet; panee
samassa yhteydessä merkille, että jopa alueiden, joilla ei ole yliopistoja tai
tutkimuskeskuksia, pitäisi kyetä kehittämään omaa innovaatiokapasiteettiaan;
3. on sitä mieltä, että muiden kuin teknologisten innovaatioiden ponnisteluja on tehostettava
ja että samalla tällaisia innovaatioita koskevia parhaita käytäntöjä pitäisi levittää ja
EU-rahoituksen saamisen sääntöjä ja ehtoja tulisi tarkentaa;
4. painottaa, että nukkuvat innovaattorit on paikannettava; kiinnittää huomion
välittäjäorganisaatioiden tärkeään osaan nukkuvien innovaattorien paikantamisessa,
kannustimien tarjoamisessa, neuvojen antamisessa ja innovaation tukemisessa; on sitä
mieltä, että tällaisia organisaatioita tulisi vahvistaa ja että niitä varten tulisi kehittää
ohjelma, joka tähtää koulutuksen, vaatimusten ja ammattitaidon parantamiseen;
5. korostaa, että EU:n talousarviovälineiden ja EIP:n rahoitusvälineiden yhteyksiä on
vahvistettava; tunnustaa näiden rahoituslähteiden vipuvaikutuksen investointeihin ja
pyytää vahvistamaan niitä, erityisesti JEREMIE- ja JESSICA-hankkeita;
6. kannattaa ehdotusta käynnistää eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet eri toimialojen,
sektoreiden tai valtioiden sidosryhmiä yhteen tuovana välineenä innovaatioiden
nopeuttamiseksi, jotta voidaan selvittää tärkeitä yhteiskunnallisia haasteita; huomauttaa,
että kumppanuudet ja aluepoliittiset välineet, jotka käsittelevät näitä haasteita, olisi
yhdenmukaistettava paremmin ja että kumppanuuksissa tulisi käyttää mahdollisimman
hyvin hyödyksi kokemusta, joka on saavutettu käynnissä olevissa samantyyppisissä
kansallisissa ja alueellisissa aloitteissa;
7. painottaa, että EU-alueiden koko innovaatiopotentiaali on saatava liikkeelle, jotta
Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet voidaan
saavuttaa, sekä huomauttaa, että tätä haastetta pitäisi käsitellä tulevassa aluepolitiikassa
tärkeänä painopistealueena.
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