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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. tukee komission aietta ottaa alueet mukaan kansallisten uudistusohjelmien laatimiseen ja 
toteuttamiseen ja vaatii jäsenvaltiota takaamaan tällaisen osallistumisen;

2. korostaa, että alueellinen taso on edistämisen suhteen keskeisessä asemassa, koska 
innovointistrategiat voidaan toteuttaa juuri tällä tasolla yritysten ja etenkin pk-yritysten ja 
toisaalta koulutus- ja teknologiakeskusten välisten toimien avulla niin, että toimiin 
osallistuu kumppanina myös kansalaisyhteiskunta;

3. katsoo, että on toteutettava toimia, joiden avulla pk-yritykset voivat osallistua entistä 
tehokkaammin tutkimukseen ja kehittämiseen, ja pahoittelee, että tiedonanto ei sisällä 
konkreettisia tätä asiaa koskevia ehdotuksia;

4. vaatii alueellisen tason vastuullisia toimijoita tekemään innovoinnin tukemisesta 
toimintaohjelmien painopisteen ja vaatii rakennerahastovarojen huomattavan osan 
suuntaamista tietoa ja innovointia koskeviin investointeihin, jotta voitaisiin muun muassa 
luoda työpaikkoja ja hillitä muuttoliikettä;

5. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että "klusteripolitiikka" on merkittävä osa 
jäsenvaltioiden innovointipolitiikkaa, ja vaatii tukemaan klustereita sekä kaupungeissa että 
maaseudulla ja vaatii suuntaamaan ne rajat ylittävällä tavalla;

6. viittaa painokkaasti vähiten kehittyneiden alueiden vaikeuksiin yksityisen pääoman 
saamisessa investointeihin ja vaatii innovointitoimien yhteydessä entistä enemmän 
julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia;

7. katsoo, että uusi edelläkävijämarkkinoita koskeva aloite on käynnistettävä erityisesti 
sellaisilla aloilla, joilla vähiten kehittyneillä alueilla on suuri kysyntäpotentiaali;

8. kehottaa alueellisen tason vastuullisia toimijoita rahoittamaan rakennerahastoilla myös 
kokeellisia ja siksi riskialttiita hankkeita;

9. pitää tarpeellisena innovointitoimien entistä parempaa seurantaa tiedotuskampanjoiden 
avulla ja kehottaa komissiota vahvistamaan toimiaan JEREMIEn kaltaisten aloitteiden ja 
muiden aloitteiden tekemiseksi entistä paremmin tunnetuiksi aluetasolla;

10. pitää tarpeellisena toimia, joilla tieteellisen ja teknisen koulutuksen saavien henkilöiden ja 
etenkin naisten määrää lisätään.


