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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä vuosina 2007–2013 toteutettavan uuden koheesiopolitiikan ja 
Lissabonin toimintaohjelman välistä vahvaa yhteyttä; panee tyytyväisenä merkille, että 
koheesiopolitiikkaan varatuista 347 miljardista eurosta yli 65 prosenttia on 
"korvamerkitty" Lissabonin tavoitteisiin liittyviin menoihin, kuten innovaatioihin, 
tutkimukseen ja inhimillisiin voimavaroihin;

2. pitää myönteisenä, että jäsenvaltiot ovat asettaneet etusijalle investoinnit tutkimukseen ja 
kehittämiseen sekä innovaatioihin ja varanneet tarkoitusta varten yhteensä 86 miljardia 
euroa; korostaa innovatiivisen toiminnan alueellisen ulottuvuuden merkitystä; pitää 
myönteisenä, että yli puolet kokonaissummasta investoidaan yritysten innovaatiokyvyn 
parantamiseen;

3. on erittäin huolestunut siitä, että ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin, 
energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuviin energialähteisiin on varattu suhteellisen 
vähän varoja; on vakuuttunut siitä, että huomattavasti suuremmat investoinnit ovat 
tarpeen tällä alalla; katsoo, että rakennerahastojen toimeenpanon puolivälissä suoritetun 
arvioinnin perusteella näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan määrätietoisempia 
EU:n suuntaviivoja ja enemmän varoja ja erityisesti vähintään viisi prosenttia 
rakennerahastotuesta pitäisi käyttää nykyisten asuinrakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen; kehottaa tässä suhteessa komissiota seuraamaan 9. ja 10. lokakuuta 2008 
pidetyn kilpailukykyneuvoston energiatehokkuutta koskevia päätelmiä; korostaa, että 
uusiutuvilla energialähteillä on EU:n alueille suuri merkitys ja että ne tarjoavat 
kehitysmahdollisuuksia sekä luomalla työpaikkoja että edistämällä kestävää paikallista 
kehitystä; kehottaa näin ollen komissiota harkitsemaan rahoitusmahdollisuuksia yhteensä 
kahdentoista hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin esittelykohteen rakentamiseksi 
vuoteen 2015 mennessä ja esittämään ehdotuksensa ajallaan;

4. pitää Euroopan laajuisille energiaverkoille varattuja varoja riittämättöminä, koska niillä on 
ratkaiseva merkitys sähköalan sisämarkkinoiden toteutumiselle;

5. katsoo, että rakennerahastojen avulla on tuettava teollisuuspolitiikkaa jäsenvaltioiden ja 
EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi; tukee siksi näkemystä, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan ensisijainen tehtävä on auttaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
käyttämään potentiaaliaan;

6. korostaa, että on otettava huomioon uusien jäsenvaltioiden erityinen tarve investoida 
perusinfrastruktuurin kehittämiseen Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi;

7. katsoo, että kilpailukykykeskusten kehittäminen rakennerahastojen tuella on tärkeää, 
koska ne tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia hyväpalkkaisten työpaikkojen luomiseen 
ja kasvun aikaansaamiseen sekä toisaalta myös suuriin taajamiin kohdistuvan paineen 
lieventämiseen; pitää tässä suhteessa myönteisenä Urban-ohjelman jatkamista, koska 
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kaupunkialueiden elvyttäminen ja vanhentuneiden kaupunki-infrastruktuurien 
kunnostaminen on välttämätöntä;

8. korostaa olevan tärkeää vahvistaa yhteistyökapasiteettia ja saatavilla olevien varojen 
tehokasta käyttöä kaikin mahdollisin keinoin, kuten vaihtamalla parhaita käytäntöjä, 
järjestämällä tiedotuskampanjoita, toimimalla yhdessä, vaihtamalla uutta tekniikkaa ja 
luomalla kumppanuuksia, koska se mahdollistaisi meneillään olevien yhteistyöohjelmien 
tehokkaan täytäntöönpanon ja erityisesti lisäisi uusien jäsenvaltioiden kykyä käyttää 
varoja;

9. korostaa erityisohjelmien laatimisen ja soveltamisen tärkeyttä niillä alueilla, joilla 
pääasiallinen teollisuustoiminta on taantumassa, sellaisten taloudellisten elvytystoimien 
tukemiseksi, jotka voivat lisätä tuntuvasti palvelualan painoarvoa taloudessa;

10. korostaa niin ikään olevan tarpeen kohdistaa koheesiotoimia maaseutualueisiin, koska 
alueellinen koheesio voidaan saavuttaa ainoastaan luomalla kaupungin ja maaseudun 
välille tasapaino;

11. katsoo, että väestökysymykset ovat jäsenvaltioille keskeinen haaste, koska väestö 
vähenee ja ikääntyy suurimmassa osassa jäsenvaltioita; korostaa, että tätä näkökohtaa ei 
oteta riittävästi huomioon komission tiedonannossa KOM(2008)0301;

12. katsoo, että avoimuuden noudattaminen rahoituksen myöntämisessä sekä hallinnon 
yksinkertaistaminen, jotka helpottavat rahastojen mahdollisten edunsaajien tiedonsaantia, 
ovat koheesiopolitiikan kokonaistavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisia 
edellytyksiä.
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