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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen XVII, 

XVIII ja XIX osaston, 

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 

koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 

kumoamisesta 11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061, 

– ottaa huomioon yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 

6. lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/702/EY2, 

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman komission viidennestä 

koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen3, 

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman EAKR:n ja muiden 

rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi4, 

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n koheesio- ja 

aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen5, 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 

osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa6, 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan 

aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja 

innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen 

kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaamisesta kaupungeissa, alueilla, 

jäsenvaltioissa ja unionissa7, 

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 

                                                 
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25. 
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kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 

yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 

koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

kumoamisesta (COM(2011)0615), 

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja 

työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) 

N:o 1080/2006 kumoamisesta (COM(2011)0614), 

– ottaa huomioon komission 6. lokakuuta 2010 antaman tiedonannon "Eurooppa 2020 

-strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni" (COM(2010)0546), 

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen päätelmät: 

koheesiopolitiikan tulevaisuus" (COM(2010)0642), 

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Aluepolitiikan panos 

Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa" (COM(2010)0553), 

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon maaliskuussa 2012 annetut komission ohjeet älykästä erikoistumista 

koskeviksi tutkimus- ja innovaatiostrategioiksi (RIS3-strategiat), 

– ottaa huomioon joulukuussa 2012 annetun OECD:n kertomuksen alueiden 

innovaatiovetoisesta kasvusta ja älykkään erikoistumisen roolista "Report on innovation 

driven-growth in regions: the role of smart specialisation", 

– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston joulukuussa 2012 teettämän tutkimuksen 

ennakkoehdoista koheesiopolitiikassa, 

– ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon "Innovaatiounionin 

tila vuonna 2012 – muutoksen jouduttaminen" (COM(2013)0149), 

– ottaa huomioon 13. syyskuuta 2013 annetun komission tiedonannon "Innovaatiotuotoksen 

mittaaminen Euroopassa: kohti uutta indikaattoria" (COM(2013)0624), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0462/2013), 

A. on sitä mieltä, että erityisesti näinä talous-, rahoitus- ja yhteiskuntakriisin aikoina 

Euroopan unionin on vahvistettava ponnistelujaan innovaatiounionin toteuttamiseksi sekä 

kestävän talouskasvun luomiseksi, ja ottaa huomioon, että tähän tarkoitukseen 

käytettävissä olevat varat ovat tiukan taloustilanteen vuoksi rajalliset useissa 

jäsenvaltioissa sekä useilla alueilla sekä EU:n tasolla, joten ne on käytettävä erityisen 

tehokkaasti; 

B. ottaa huomioon, että ’älykkäällä erikoistumisstrategialla’ tarkoitetaan kansallisia tai 

alueellisia innovaatiostrategioita, joissa asetetaan prioriteetteja kilpailuedun luomiseksi 



kehittämällä tutkimus- ja innovaatiovahvuuksia ja sovittamalla niitä liiketoiminnan 

tarpeisiin, jotta voidaan reagoida yhtenäisesti esiin tuleviin mahdollisuuksiin ja 

markkinakehitykseen samalla, kun vältetään päällekkäisyydet ja toimien pirstoutuminen, 

ja jotka voivat olla kansallisen tai alueellisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisen 

toimintapoliittisen kehyksen muodossa tai osa sitä1; 

C. katsoo, että tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin tukeminen on yksi koheesiopolitiikan 

tavoitteista, joihin sovelletaan temaattista keskittämistä Euroopan aluekehitysrahaston 

(EAKR) yhteydessä ajanjaksolla 2014–2020; 

D. ottaa huomioon, että ohjelmakaudella 2014–2020 alueet velvoitetaan ensi kertaa 

laatimaan tutkimus- ja innovointistrategia, millä on tarkoitus vahvistaa alueellista 

innovointikykyä sekä koordinoida paremmin menoja tutkimuksen, kehittämisen ja 

innovoinnin alalla2; 

E. on sitä mieltä, että alueiden on tässä yhteydessä keskityttävä muutamiin painopistealoihin, 

jotka on asetettu ottaen huomioon niiden vahvuudet ja heikkoudet, ja katsoo, että alueet 

ovat innovaatiovetureita, joiden on edistettävä ja uudistettava alueiden taloutta kestävällä 

tavalla; 

F. katsoo, että alueiden olisi laadittava älykkään erikoistumisen strategia itseään kriittisesti 

arvioiden ja tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien, eli 

tutkimuskeskusten, yliopistojen ja korkeakoulujen, sekä yritysten kanssa3; 

G. toteaa, että strategian tavoitteena on mahdollisimman suuri synergia kaikkien 

tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin alan välineiden ja investointien välillä ja 

erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman ja rakennerahastojen välisten 

synergiavaikutusten vahvistaminen, jotta voidaan kuroa umpeen alueiden välinen 

innovaatiokuilu; 

H. katsoo, että alueiden olisi myös laadittava investointisuunnitelmia, joissa hyödynnetään 

kaikkea saatavilla olevaa alueellista, kansallista ja EU:n tason rahoitusta ja joissa 

kerrotaan, millä tavoin yksityisiä investointeja olisi edistettävä ja miten niitä olisi 

hyödynnettävä unionin ensisijaisten tutkimus-, kehitys- ja innovointitavoitteiden 

täytäntöönpanossa tulevina vuosina; 

I. katsoo, että yhteenvedot tällaisista strategioista tai ainakin niiden 

täytäntöönpanosuunnitelmat olisi sisällytettävä kumppanuussopimuksiin ja 

toimintaohjelmiin; 

J. toteaa, että komissio voi keskeyttää EAKR:n maksut tutkimuksen, kehityksen ja 

innovoinnin temaattisen tavoitteen rahoittamiseksi, jos nämä ennakkoehdot eivät täyty; 

                                                 
1 2 artikla, menettely 2011/0276(COD), joka perustuu asetusehdotukseen COM(2011)0615, 

hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0482. 
2 Liite V, taulukko 1, ennakkoehdot, menettely 2011/0276(COD), joka perustuu 

asetusehdotukseen COM(2011)0615, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0482. 
3 Ks. älykkään erikoistumisen strategian määritelmä, menettely 2011/0276(COD), joka 

perustuu komission ehdotukseen COM(2011)0615, 2 artiklan 2 kohdan 2 b (uusi) alakohta, 
hyväksytyt tekstit P7_TA(2013)0482. 



K. katsoo, että aluepolitiikan monitasoisen luonteen vuoksi alueille olisi suotava 

joustavuutta, jonka puitteissa ne voisivat määritellä tavat, joilla ne täyttävät 

ennakkoehdot; 

L. katsoo, että alueiden olisi paitsi lisättävä sisäistä yhteenkuuluvuuttaan myös vahvistettava 

keskinäistä yhteistyötään parantaakseen kilpailukykyään maailmanlaajuisesti; 

Yleiset huomiot 

1. toteaa, että älykkään erikoistumisen strategiassa on kyse dynaamisesta ja pitkäkestoisesta 

prosessista, johon osallistuvat toimijat oppivat jatkuvasti uutta, ja katsoo, että tämän 

prosessin olisi jatkuttava myös tulevan ohjelmakauden ajan ja sen jälkeen; 

2. katsoo, että sen lisäksi, että tämä ennakkoehto on täytettävä, tällaisen strategian 

kehittäminen voi tarjota alueille merkittäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin etuja niiden 

tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin tehostamisessa, sillä siihen liittyy koordinoidun 

lähestymistavan omaksuminen ja innovointipotentiaalin tiivis tarkastelu; 

3. vetoaa kuhunkin alueeseen, jotta ne näkisivät lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi myös 

ne mahdollisuudet, joita strategia niille tarjoaa; kehottaa tämän vuoksi kaikkia alueita ja 

jäsenvaltioita viemään voimakkaasti eteenpäin älykkään erikoistumisen strategiansa 

laatimista, mikäli näin ei ole jo tapahtunut, ja huolehtimaan, ettei asiaankuuluvien 

toimintaohjelmien saama EU:n rahoitus viivästy tällaisen strategian puuttumisen vuoksi; 

4. toteaa, että alueilla tarvitaan tietoa, ja korostaa näin ollen aluepolitiikan pääosaston, 

tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen pääosaston, muiden asiasta vastaavien 

pääosastojen sekä Sevillan S3-foorumin1 tarjoaman neuvonnan ja tuen merkitystä, ja 

kehottaa niitä lisäämään tukeaan entisestään; vetoaa kaikkiin alueisiin, jotta ne 

käyttäisivät foorumia nykyistä enemmän; kehottaa kehittämään laaja-alaisia paikallisia 

kampanjoita älykkään erikoistumisen strategioita koskevan tiedon levittämiseksi, jotta 

sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunta voisivat osallistua; 

5. kehottaa komissiota tukemaan alueita suunnitellun, tarkoituksenmukaisia indikaattoreita 

käyttävän seurantajärjestelmän luomisessa tehokkaalla tavalla ja erityisesti antamaan 

tässä yhteydessä tietoja EU:n laajuisten ja kansainvälisten vertailujen perustaksi; 

"Oikeat" painopisteet 

6. tähdentää, että alueiden kehitystasossa on huomattavia eroja ja että niiden vahvuudet ja 

heikkoudet eroavat toisistaan suuresti; vetoaa tämän vuoksi alueisiin, jotta ne valitsisivat 

omat toimintatapansa keskittyen vahvistamaan omia alueellisia ominaispiirteitään, 

potentiaaliaan ja kilpailuetujaan, eivätkä vain kopioisi muiden alueiden menestyksekkäitä 

strategioita; 

7. korostaa, vaikka että alueet voivat pyrkiä olemaan edelläkävijöitä uusien teknologioiden 

keksimisessä avatakseen uusia markkinoita, ne voivat toisaalta myös hyödyntää – ja siten 

monipuolistaa – jo olemassa olevaa tietämystä ja taitoja toisiinsa liittäviin toimiin 

("related diversity"), jos tiedonsiirto toimii näin parhaiten; 

                                                 
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 



8. korostaa, että alueiden talouden vahvistamiseksi alueet eivät saisi keskittyä ainoastaan 

yksittäisiin kilpailuetuihin, vaan että on myös tärkeää luoda arvoketju, joka kytkee 

toisiinsa kaikki kehitys- ja tuotantovaiheet perustutkimuksesta sovellussuuntautuneen 

tutkimuksen ja teknologian siirron kautta käyttökelpoisiin tuotteisiin ja uusien yritysten 

perustamiseen; 

9. kannustaa alueita investoimaan toimi- ja teknologia-alojen rajat ylittäviin toimiin, jotka 

voivat vaikuttaa koko alueen talouteen, jotta mahdollisimman suuri joukko yrityksiä 

mahdollisimman laajalti voisi myötävaikuttaa lisääntyvään kasvuun ja työpaikkojen 

luomiseen ja hyötyä niistä; kehottaa tässä yhteydessä alueita hyödyntämään 

kaikentyyppisten pk-yritysten – joilla tarkoitetaan mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä1 – 

potentiaalia ja edistämään sitä, koska ne toimivat alueellisina innovaatiomoottoreina ja 

ovat siten olennaisen tärkeitä kunkin alueen talouden kannalta; 

10. on sitä mieltä, että alueiden on omia painopisteitään valitessaan kiinnitettävä huomiota 

paitsi innovointijärjestelmiensä vahvistamiseen kilpailukyvyn ja lisäarvon lisäämiseksi 

myös ryhdyttävä toimiin, joilla puututaan rakenteellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin, 

kuten työttömyyteen, köyhyyteen, energiavarmuuteen ja demografiseen muutokseen; 

11. kehottaa alueita ottamaan strategioidensa perustaksi mahdollisimman laajan 

innovaatiokäsitteen sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan teknologiasuuntautuneeseen 

innovointiin; toivoo, että huomioon otetaan huipputeknologian innovaatioiden lisäksi 

"matalan teknologian" innovaatiot ja jopa muut kuin teknologiset innovaatiot, kuten 

prosessien optimointi ja organisaation muutokset; viittaa tässä yhteydessä erityisesti 

sosiaaliseen ja ympäristöön liittyvään innovointiin; korostaa, että innovaatiostrategioiden 

tavoitteena olisi oltava "käytännönläheisen" innovoinnin edistäminen; 

12. on tietoinen siitä, että painopisteiden asettaminen on alueille arkaluonteinen menettely; 

katsoo tästä syystä, että valvontajärjestelmän käyttöönotto tarjoaisi alueille tilaisuuden 

pohtia uudelleen strategioitaan; katsoo, että jo mielekkäiden tulosorientoituneiden 

indikaattorien alustava valitseminen ja mukana olevien toimijoiden korkealaatuinen 

osallistuminen ovat tärkeitä tekijöitä älykkään erikoistumisen strategian onnistumisen 

kannalta ja vähentävät virheriskiä painopisteitä valittaessa; 

Toimijoiden tiiviimpi osallistuminen alueiden sisällä 

13. uskoo, että hallinnon ja alueen sidosryhmien yhteistyön laatu vaikuttaa ratkaisevasti 

älykästä erikoistumista koskevien tutkimus- ja innovaatiostrategioiden onnistumiseen ja 

vähentää huomattavasti vaaraa, että painopisteiden asettamisessa tehdään virheitä; 

14. korostaa tässä yhteydessä yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 

kuulemisen merkitystä, sillä innovaatiovisioiden onnistumiseksi yrityksillä on oltava 

edellytykset niiden toteuttamiseen; 

15. korostaa tarvetta pohtia uudelleen ja tarvittaessa laajentaa kaikkia kuulemisia ja 

kohderyhmiä, jotta vältetään tulevien innovaatiomoottoreiden huomaamatta jääminen; 

pitää tässä yhteydessä erityisen tärkeänä tulevien yrittäjien mukaan ottamista; 

                                                 
1 Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/EY). 



16. tähdentää, että yhteisen vision kehittämiseksi on omistajuuteen ja tietoisuuden 

lisäämiseen liittyvistä syistä erittäin tärkeää, että paikalliset ja alueelliset politiikan 

laatijat, yliopistot, tutkimus- ja innovointikeskukset ja yritykset sekä kansalaisyhteiskunta 

ja yhteiskunnalliset toimijat otetaan mahdollisimman tiiviisti mukaan; 

17. korostaa, että "tietokolmion" tiiviillä sisäisellä yhteistyöllä on tiedon siirrossa suuri 

merkitys esimerkiksi Eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiokeskuksen tai alueellisten 

innovaatioryhmittymien ja -keskusten yhteydessä; korostaa tässä yhteydessä ihmisiin 

investoimisen merkitystä; 

18. kehottaa julkisia ja yksityisiä toimijoita hyödyntämään mahdollisuuksia rahoittaa näitä 

toimia Euroopan aluekehitysrahastosta kaudella 2014–2020 myös siten, että tuetaan 

alueellisten innovaatiohautomoiden perustamista ja kehitetään yliopistojen ja muiden 

tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen, innovatiivisten ja luovien yrittäjien ja yritysten 

sekä liike-elämän tukipalvelujen tarjoajien ja sijoittajien välisiä yhteyksiä ja synergioita, 

kuten esimerkiksi luovien ja kulttuurialojen tapauksessa tehdään; 

19. katsoo, että tätä prosessia varten on otettava käyttöön asianmukaiset rakenteet ja tehokas 

hallinto ja että hallintoviranomaisten ja ministeriöiden on luotava yhteistyökulttuuri, joka 

kattaa vuorovaikutuksen niin viranomaisten ja ministeriöiden välillä kuin yritysten ja 

muiden toimijoiden suuntaan; kehottaa alueellisia ja kansallisia päätöksentekijöitä ja 

viranomaisia nykyaikaistamaan sisäiset menettelynsä uuden "yrittäjien 

keksimisprosessin" tarpeiden mukaisiksi ja erityisesti käynnistämään intensiivisemmän 

pitkän aikavälin vuoropuhelun asiaankuuluvien toimijoiden kanssa; kannustaa pk-

yrityksiä erityisesti niillä alueilla, joilla pk-yritysten osuus on suuri, tekemään yhteistyötä 

soveltuvilla foorumeilla, jotta vahvistetaan niiden asemaa älykkään erikoistumisen 

prosessissa; suosittelee, että tarpeen vaatiessa toimintaedellytysten parantamiseen 

käytettävissä olevia varoja olisi käytettävä hallinnon ja sidosryhmien 

voimaannuttamiseen; 

20. katsoo, että kaikille alueellisille viranomaisille ja kyseisille toimijoille olisi tarvittaessa 

tarjottava korkeatasoista koulutusta ja seminaareja, joissa keskitytään älykkään 

erikoistumisen strategioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyviin asioihin; 

Tavoitteena tukiohjelmien synergiavaikutukset 

21. panee tyytyväisenä merkille, että komissio ja unionin lainsäätäjä ovat saaneet aikaan 

hyviä tuloksia pyrkiessään parantamaan edellytyksiä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen (ERI-rahastojen) ja muiden unionin ohjelmien, erityisesti 

COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman, välisille synergiavaikutuksille 

esimerkiksi yhdenmukaistetuilla kiinteämääräisillä summilla ja yhdistetyllä tuella1; 

22. kehottaa alueita käyttämään täysimääräisesti hyväkseen kaikkia tuki-, yhteistyö- ja 

investointimahdollisuuksia sekä alku- ja loppuvaiheen toimia (upstream and downstream 

                                                 
1 55 artiklan 8 kohta ja 57 artikla, menettely 2011/0276(COD), joka perustuu 

asetusehdotukseen COM(2011)0615, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0482, 17 a artikla, 
menettely 2011/0401(COD), joka perustuu asetusehdotukseen COM(2011)0809, 
hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0499, 31 artikla, menettely 2011/0399(COD), joka 
perustuu asetusehdotukseen COM(2011)0810, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0500. 



actions)1 ESIF:n ja Horisontti 2020 -ohjelman synergioiden edistämiseksi ja siten 

kuromaan umpeen alueiden välisen innovaatiokuilun; 

23. kehottaa niitä alueita, joilla on kiinnikurottavaa tutkimusinfrastruktuurin ja -kapasiteetin 

rakentamisessa, edistämään yhteistyötä huipputason tutkimuslaitosten kanssa ("teaming / 

twinning for excellence"), jotta ne voivat tulevaisuudessa itse rakentaa sellaisia 

huippuosaamisen keskuksia, jotka hyödyttävät koko alueen taloutta; 

24. kehottaa alueita strategian mukaisesti harkitsemaan perusteellisesti kysymystä siitä, millä 

tavoin yksityiselle sektorille saadaan houkuteltua investointeja, sillä siellä on vielä 

selvästi investointipotentiaalia tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla; 

25. kehottaa kaikkia alueellisia ja kansallisia toimijoita, jotka vastaavat älykästä 

erikoistumista koskevien tutkimus- ja innovaatiostrategioiden, Euroopan 

tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumin (ESFRI) tiekartan, ERI-rahastojen ja 

Horisontti 2020 -puiteohjelman suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, tekemään tiiviimpää 

yhteistyötä suunnittelussa ja koordinoinnissa ja kehittämään tarvittaessa asianmukaiset 

rakenteet2, jotka sitovat yhteen valtion toteuttamien toimien eri tasot; kehottaa 

jäsenvaltioita vaihtamaan kyseisiä rakenteita koskevia parhaita käytäntöjä; 

26. kehottaa aluepolitiikan pääosastoa ja tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen 

pääosastoa jatkamaan ponnistelujaan ohjelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi, jotta 

voidaan saada aikaan synergioita; korostaa, että kansallisille ja alueellisille viranomaisille 

olisi annettava yhteistä tukea, jotta niitä voidaan auttaa suunnittelemaan omat strategiansa 

ja panemaan ne täytäntöön; odottaa, että aluepolitiikan pääosasto ja tutkimuksen ja 

teknologisen kehittämisen pääosasto tehostavat tältä osin yhteistyötään erityisesti 

laatimalla ohjeita asianomaisille toimijoille; 

27. pitää myönteisinä kaikkia pyrkimyksiä laajentaa neuvontaa; on sitä mieltä, että olisi 

hyödyllistä, jos myös Horisontti 2020 -puiteohjelman mahdolliset tuensaajat sekä 

vastaavat neuvontapisteet kytkettäisiin tarkoituksenmukaisella tavalla tähän vaihtoon; 

Alueiden tiivis yhteistyö: ulkoinen ulottuvuus 

28. kehottaa alueita paitsi parantamaan sisäisiä yhteyksiään koulutus- ja tutkimuslaitosten, 

yritysten ja hallinnon välillä, myös rakentamaan yhteistyötä muiden alueiden kanssa 

oman arvoketjunsa täydentämiseksi; 

29. korostaa, että nämä mahdollisuudet paranevat, jos alueilla sijaitsevat osaamis- ja 

innovaatioyhteisöjen kumppanit sekä komission ehdotuksen COM(2011)0615, 

2011/0276(COD), C7-0335/2011 liitteessä IV kuvailtujen, älykkääseen erikoistumiseen 

tähtäävien strategioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat viranomaiset ja 

organisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä, johon kuuluu kumppanuus sellaisten alueiden 

kanssa, joilla toimii ja voisi toimia yhteistoimintakeskuksia, kuten alueellisia innovaatio- 

ja toteutusyhteisöjä; 

                                                 
1 Liite I, kohta 4.3.2., menettely 2011/0276(COD), joka perustuu asetusehdotukseen 

COM(2011)0615, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0482. 
2 Liite I, kohta 4.1.2. b, menettely 2011/0276(COD), joka perustuu asetusehdotukseen 

COM(2011)0615, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0482. 



30. pitää erittäin tärkeänä, että alueellisilla erikoistumisstrategioilla autetaan luomaan uusia 

eurooppalaisia huippuosaamisen verkostoja ja samalla autetaan lisäämään Euroopan 

unionin kilpailukykyä ja parannetaan sen kansainvälistä profiilia; 

31. katsoo, että alueiden yhteistyön yhteydessä tapahtuvasta osaamisen ja teknologian 

siirrosta voivat hyötyä suuresti sekä alueet, joiden taloudelliset voimavarat paranevat, että 

unioni; ottaa tässä yhteydessä esille erittäin onnistuneet yhteistyöhankkeet, joista voidaan 

mainita esimerkiksi "tietämyksen alueet" -hanke; 

32. toteaa, että monet alueet kavahtavat vielä niitä monitahoisia kustannuksia, joita 

analyysistä ja muutoksista aiheutuu; kannustaa alueita hyödyntämään lainsäätäjän 

tarjoamaa vaihtoehtoa, jonka mukaan jopa 15 prosenttia ohjelman varoista voidaan 

investoida ohjelma-alueen ulkopuolella1; 

33. korostaa, että raja-alueet joutuvat usein kohtaamaan samankaltaisia haasteita niitä 

yhdistävien alueellisten erityispiirteiden vuoksi; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä 

paikallisia ja alueellisia viranomaisia laatimaan rajat ylittäviä älykkään erikoistumisen 

strategioita ja luomaan rajat ylittäviä verkostoja hyödyntämällä EU:n alueiden välistä 

yhteistyörahoitusta; 

34. suhtautuu myönteisesti vaihtoehtoihin, joita yhteisessä strategisessa kehyksessä esitetään 

alueelliselle yhteistyölle2; panee tyytyväisenä merkille myös kaikenlaisen alueiden ja 

niiden toimijoiden pienimuotoisen kansainvälistymisen; 

o 

o     o 

35. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 

jäsenvaltioille. 

 

                                                 
1 60 artiklan 2 kohta, menettely 2011/0276(COD), joka perustuu asetusehdotukseen 

COM(2011)0615, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0482. 
2 Liite I, kohta 7.2., menettely 2011/0276(COD), joka perustuu asetusehdotukseen 

COM(2011)0615, hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0482. 


