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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond etendavad olulist osa ühenduse 
Lissaboni eesmärkide täitmisel, eriti innovatsiooni valdkonnas;

2. peab struktuurifonde oluliseks vahendiks innovatsioonivõime tõstmisel, eriti piirkondade 
ühtekuuluvuse suurendamisel ja majandusliku ebavõrduse vähendamisel; teeb ettepaneku 
tõsta olulisel määral struktuurifondide vahendeid, mis on ette nähtud teadustegevusele ja 
innovatsioonile;

3. on mures, et uurimis- ja arendustegevuse rahastamiseks mõeldud assigneeringud ei 
rahulda Euroopa Liidu vajadusi konkurentsivõime tagamiseks, kuigi liidu organid 
tunnistavad innovatsiooni edendamise erilist tähtsust;

4. tõdeb, et innovatsioon on vältimatult vajalik Euroopas töökohtade loomiseks;

5. rõhutab, et tuleb välja töötada põhjalik süsteem avaliku ja erasektori partnerluse 
süvendamiseks, mis on vajalik liikmesriikide ja liidu eraldatud avaliku sektori vahendite 
kasutamiseks; märgib, et sellise tegevuse edu sõltub esmajoones võimalike osalejate 
omavaheliste suhete loomisest;

6. rõhutab, et on oluline hõlbustada VKEde juurdepääsu struktuurifondide rahastamisele, 
eesmärgiga suurendada liidu kulutuste kulutasuvust Euroopa kodanike silmis; selleks 
tuleb toetada rahastamise suuremat mitmekesistamist ning erilist tähelepanu tuleb pöörata 
riskikapitali potentsiaali edasisele arendamisele;

7. peab vajalikuks innovatsioonipiirkondade ja -keskuste rajamist piirkondlikult ning 
võrgustiku abil nende kokkuviimist teiste piirkondade ja liikmesriikide või kolmandate 
riikide asjaomaste struktuuridega.
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