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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. tähdentää rakennerahastojen ja koheesiorahaston tärkeää roolia pantaessa täytäntöön 
etenkin innovaatioihin liittyviä Lissabonin tavoitteita;

2. katsoo, että rakennerahastot ovat olennainen väline innovaatiokapasiteetin tukemisessa ja 
erityisesti pyrittäessä koheesioon ja alueiden välisten taloudellisten erojen kaventamiseen; 
ehdottaa, että rakennerahastojen tutkimus- ja innovaatiomäärärahoja lisätään 
huomattavasti;

3. toteaa olevansa huolestunut siitä, että vaikka Euroopan unionin elimet tunnustavat 
innovaatioiden edistämisen olennaiseksi tavoitteekseen, tutkimukseen ja kehitykseen 
osoitetut määrärahat eivät riitä tyydyttämään kilpailukyvyn säilyttämiseen liittyviä
unionin tarpeita;

4. myöntää, että innovaatiotoiminta on välttämätöntä työpaikkojen luomiseksi Euroopassa;

5. vaatii tehostamaan julkisten ja yksityisten kumppanuuksien järjestelmää jäsenvaltioiden ja 
unionin käyttöön antamien julkisten varojen täydentämiseksi; panee merkille, että näiden 
toimien menestys riippuu ensisijaisesti mahdollisten osallistujaryhmien välisten suhteiden 
kehityksestä;

6. tähdentää, että on tärkeää parantaa pk-yritysten pääsyä rakennerahastojen rahoituksen 
piiriin, jotta unionin menojen kustannus-hyötysuhde paranisi yhteisön kansalaisten 
kannalta katsottuna; toteaa, että tässä mielessä olisi kannustettava monipuolistamaan 
rahoitusta entistä laajemmin ja kiinnitettävä erityistä huomiota riskipääomapotentiaalin 
jatkuvaan kehittämiseen;

7. myöntää, että on välttämätöntä luoda alueellisia innovaatiokeskuksia ja -vyöhykkeitä ja 
liittää ne verkostojen avulla muiden alueiden ja jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 
vastaaviin rakenteisiin.
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