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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab tugevat seost ajavahemikuks 2007–2013 kavandatud uue ühtekuuluvuspoliitika ja 
Lissaboni tegevuskava vahel; märgib rahuloluga, et ühtekuuluvuspoliitikale ettenähtud 
347 miljardist eurost on üle 65% vahenditest eraldatud Lissaboni strateegiaga seotud 
kulutustele, nagu innovatsioon, teadustöö ja inimkapital;

2. tervitab asjaolu, et liikmesriigid on seadnud esikohale investeeringud teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni, mille kogusumma ulatub 86 miljardi euroni; rõhutab 
innovatsiooni piirkondliku mõõtme tähtsust; tervitab asjaolu, et rohkem kui pool 
kogusummast investeeritakse ettevõtete innovatsioonivõime tõstmisse;

3. tunneb tõsist muret suhteliselt piiratud hulga vahendite pärast, mis on ette nähtud 
kliimamuutusega võitlemise, energiatõhususe tõstmise ja taastuvenergia edendamise 
meetmeteks; on veendunud, et nimetatud valdkondades on vaja palju rohkem 
investeeringuid; on seisukohal, et struktuurifondide rakendamise vahekokkuvõtet silmas 
pidades tuleb nimetatud eesmärkide jaoks kehtestada jõulisemad suunised ning neile 
tuleb eraldada suuremaid rahalisi vahendeid ning et vähemalt 5% struktuurifondidest 
eraldatavast toetusest tuleks kasutada olemasolevate eluasemete energiatõhususe 
parandamiseks; kutsub komisjoni sellega seoses üles järgima 9. ja 10. oktoobril 2008 
kohtunud konkurentsivõime nõukogu järeldusi energiatõhususe osas; rõhutab 
taastuvenergia olulist rolli ja arengupotentsiaali ELi piirkondades nii töökohtade loomisel 
kui ka kohaliku jätkusuutliku arengu edendamisel; kutsub komisjoni sellega seoses üles 
kaaluma kõiki võimalusi kuni 12 süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidistehase 
rajamiseks 2015. aastaks ja esitama õigeaegselt oma ettepanekud;

4. on seisukohal, et üleeuroopalistele energiavõrkudele eraldatud rahalised vahendid ei ole 
piisavad, kuna need on olulised energia siseturu väljakujundamiseks;

5. usub, et tööstuspoliitikat tuleb toetada struktuurifondide kaudu, et tugevdada 
liikmesriikide ja ELi konkurentsivõimet; toetab seetõttu ühtekuuluvuspoliitika prioriteeti 
kasutada ära eelkõige VKEde ettevõtluspotentsiaali;

6. rõhutab vajadust võtta arvesse uute liikmesriikide erilist vajadust investeerida põhilise 
infrastruktuuri arendamisse, mis on Lissaboni eesmärkide saavutamise eeltingimus;

7. on arvamusel, et struktuurifondide abil konkurentsivõimekeskuste välja arendamine on 
oluline, kuna need pakuvad arvestatavat võimalust hästitasustatud töökohtade loomiseks 
ja kasvu tekitamiseks, kuid samuti suurtele linnastutele avaldatava mõju vähendamiseks; 
väljendab sellega seoses heameelt programmi URBAN jätkamise üle, olles seisukohal, et 
linnapiirkondi tuleb taaselustada ja vananevat linnainfrastruktuuri taastada;

8. rõhutab, et oluline on suurendada koostöövõimet ja olemasolevate rahaliste vahendite 
tõhusat kasutamist kõikvõimalikel viisidel, sealhulgas parimate tavade jagamine, 
teabekampaaniad, ühismeetmed, uue tehnoloogia jagamine ning partnerlussuhete välja 



PE413.960v02-00 4/5 AD\763439ET.doc

ET

arendamine, kuna see võimaldab koostööprogramme tõhusalt rakendada ja eelkõige 
suurendada uute liikmesriikide toetuste kasutamise suutlikkust;

9. rõhutab eri kavade koostamise ja kohaldamise olulisust nendes piirkondades, kus 
peamised tööstustegevusvaldkonnad on hääbumas, eesmärgiga toetada neid majanduse 
ülesehitamistegevusi, mille abil suurendatakse tõenäoliselt teenindussektori osakaalu 
majanduses;

10. rõhutab samuti vajadust tegeleda maapiirkondades ühtekuuluvuspoliitikaga, kuna 
territoriaalset ühtekuuluvust saab saavutada vaid tasakaalu loomisega linna ja 
maapiirkonna vahel;

11. on seisukohal, et rahvastikuküsimused on liikmesriikide jaoks suur probleem, võttes 
arvesse asjaolu, et enamikus liikmesriikides on vähenev ja vananev rahvastik; rõhutab, et 
Euroopa Komisjoni teatises KOM(2008)0301 ei pöörata nimetatud probleemile piisavalt 
tähelepanu;

12. on arvamusel, et läbipaistvus rahaliste vahendite eraldamisel ja haldusprotsessi 
hõlbustamine, tänu millele pääsevad võimalikud toetuse saajad lihtsamini teabele ligi, on 
ühtekuuluvuspoliitika üldiste eesmärkide saavutamise peamised eeltingimused.
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