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TUTKIMUSTA JA TEKNOLOGIAN
KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA POLITIIKKA

Tutkimusta ja teknologian kehittämistä (T&K) koskeva politiikka on ollut merkittävä
unionin lainsäädännön ala ensimmäisistä yhteisön perustamissopimuksista lähtien, ja sitä
laajennettiin 1980-luvun alussa perustamalla eurooppalainen tutkimuksen puiteohjelma.
Vuodesta 2014 EU:n tutkimusrahoitusta on kanavoitu pääasiassa unionin kahdeksannessa
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti 2020”, joka kattaa kauden 2014–
2020 ja jonka tarkoituksena on turvata Euroopan globaali kilpailukyky.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 179–190 artikla

TAVOITTEET

Euroopan yhtenäisasiakirjasta lähtien unionin T&K-politiikan tavoitteena on ollut lujittaa
Euroopan teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa ja kannustaa sitä kehittämään
kansainvälistä kilpailukykyään. Lisäksi SEUT:n 179 artiklassa todetaan, että ”unioni pyrkii
toiminnallaan lujittamaan tieteellistä ja teknologista perustaansa toteuttamalla eurooppalaisen
tutkimusalueen, jossa tutkijat, tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti”.

SAAVUTUKSET

A. Tutkimuksen puiteohjelmat
Ensimmäinen puiteohjelma perustettiin vuonna 1983 neljän vuoden kaudeksi. Peräkkäisissä
puiteohjelmissa on seuraavien 30 vuoden aikana tuettu taloudellisesti eurooppalaisen
tutkimus- ja innovointipolitiikan täytäntöönpanoa. Puiteohjelmista on tullut keskeinen osa
Euroopassa tehtävää tutkimusyhteistyötä, ja niiden koko, soveltamisala ja kunnianhimo
ovat vähitellen kasvaneet. Myös niiden tavoite on muuttunut: rajatylittävän tutkimus- ja
teknologiayhteistyön tukemisen sijasta niissä kannustetaan nyt toimien ja politiikkojen aitoon
koordinointiin Euroopan tasolla. Kahdeksas puiteohjelma, Horisontti 2020, on puiteohjelmista
suurin ja kunnianhimoisin lähes 80 miljardin euron talousarviollaan. Tutkimukseen liittyviä
mahdollisuuksia on sen lisäksi muissa EU:n ohjelmissa, kuten Euroopan rakenne- ja
investointirahastoissa (ERI-rahastot), COSME-ohjelmassa, Erasmus+ -ohjelmassa, Life-
ohjelmassa, Verkkojen Eurooppa -välineessä ja unionin terveysalan ohjelmissa.
B. Kansainvälinen koordinointi ja yhteistyö
Eurooppalaiseen tutkimusalueeseen liittyvä ERA-NET-järjestelmä perustettiin vuonna 2002
tukemaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa toteutettavien kansallisten ja alueellisten
tutkimusohjelmien koordinointia ja yhteistyötä verkottumisen, ohjelmien vastavuoroisen
avaamisen sekä yhteisten toimien avulla. Samassa koordinoinnin ja yhteistyön hengessä
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Horisontti 2020 -ohjelmasta katetaan COST-välineen kustannukset. COST on hallitusten
välinen tiede- ja teknologiayhteistyön rakenne, joka auttaa koordinoimaan kansallisesti
rahoitettua tutkimusta unionin tasolla. Siinä ennakoidaan ja täydennetään puiteohjelmien
toimintaa. Horisontti 2020 -ohjelman toimia koordinoidaan lisäksi hallitustenvälisen
EUREKA-aloitteen kanssa kansainvälisen, markkinasuuntautuneen tutkimuksen ja innovoinnin
edistämiseksi. EUREKAn kautta tutkimusorganisaatiot ja toimialat tuovat markkinoille uusia
tuotteita, prosesseja ja palveluja.
C. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) perustettiin vuonna 2008 vauhdittamaan
ja toteuttamaan maailman johtavia innovaatioita perustamalla erittäin integroituja osaamis- ja
innovaatioyhteisöjä. Osaamis- ja innovaatioyhteisöt tuovat yhteen korkea-asteen oppilaitoksia,
tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä uusien innovaatioiden ja sellaisten innovaatiomallien
tuottamiseksi, jotka voivat innostaa muita seuraamaan esimerkkiä.
Osallistuminen
Unionin rahoittamissa hankkeissa on tavallisesti mukana erilaisia oikeushenkilöitä, kuten
yliopistoja, tutkimuskeskuksia ja yrityksiä (myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä), sekä
yksittäisiä tutkijoita useista jäsenvaltioista, assosiaatiosopimuksen tehneistä maista ja unionin
ulkopuolisista maista. Puiteohjelmaa toteutetaan erityisohjelmien kautta. Unionilla on useita
keinoja varmistaa seuraavien T&K-politiikan tavoitteiden saavuttaminen erityisohjelmissa:
— välittömät hankkeet, jotka Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) toteuttaa ja unioni täysin

rahoittaa

— välilliset hankkeet, jotka voivat olla joko i) yhteisiä tutkimushankkeita,
jotka jäsenvaltioissa, assosioituneissa maissa ja unionin ulkopuolisissa maissa
sijaitsevien oikeushenkilöiden yhtymät suorittavat, ii) huippuosaamisen verkostoja eli
tutkimusorganisaatioiden yhteisiä toimintaohjelmia tietyn alan toimien yhdistämiseksi,
iii) koordinointi- ja tukitoimia, iv) yksittäisiä hankkeita (tieteen eturintamassa olevan
tutkimuksen tukeminen) tai v) tutkijoiden koulutukseen ja urakehitykseen annettavaa tukea
(pääasiassa Marie Skłodowska-Curie -toimien toteuttaminen).

HORISONTTI 2020 -OHJELMA

Komissio esitti marraskuussa 2011 lainsäädäntöpakettinsa EU:n nykyisestä Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta vuosiksi 2014–2020. Horisontti 2020 on ensimmäinen unionin ohjelma, joka
sisältää niin tutkimuksen kuin innovoinnin, ja siinä on vahvistettu tukea julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuuksille, innovatiivisille pk-yrityksille ja rahoitusvälineiden käytölle.
Sääntöjen yhdistämisen ansiosta Horisontti 2020 yksinkertaistaa menettelyjä ja helpottaa
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista lähentämällä tutkimusta ja markkinoita. Ohjelmasta
esimerkiksi autetaan innovatiivisia yrityksiä kehittämään teknologiset läpimurtonsa tuotteiksi,
joilla on todellista kaupallista potentiaalia. Tähän markkinalähtöiseen toimintatapaan kuuluu
myös kumppanuuksien luominen yksityissektorin ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta tarvittavat
resurssit saadaan käyttöön.
Lisäksi Horisontti 2020 -ohjelmassa selkeytetään tavoitteita, yksinkertaistetaan menettelyjä
ja pyritään välttämään päällekkäisyyksiä ja hajanaisuutta. Samalla yritetään lisätä pk-
yritysten ja teollisuuden, naispuolisten tutkijoiden, uusien jäsenvaltioiden ja kolmansien
maiden osallistumista unionin ohjelmiin. Lisäksi puiteohjelmassa pyritään auttamaan yrityksiä,
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sijoittajia, viranomaisia, muita tutkijoita ja poliittisia päättäjiä hyödyntämään tuloksia
paremmin.
Horisontti 2020 -ohjelmassa on kolme painopistealuetta:
— Huipputason tiede: Tämä painopiste vahvistaa unionin maailmanlaajuista johtoasemaa

tieteen alalla. Painopisteeseen on varattu 24,4 miljardia euroa, mihin sisältyy Euroopan
tutkimusneuvoston rahoituksen 77 prosentin lisäys.

— Teollisuuden johtoasema: Tämä painopiste, johon on varattu 17,01 miljardia euroa, auttaa
turvaamaan teollisuuden johtoaseman innovoinnin alalla. Toimiin sisältyvät 13,5 miljardin
euron investointi keskeisiin teknologioihin sekä pääoman saannin helpottaminen ja pk-
yritysten tukeminen.

— Yhteiskunnalliset haasteet: Painopisteeseen on varattu 29,68 miljardia euroa. Euroopan
seitsemän yhteiskunnallista haastetta on jäsennetty seuraavasti: Terveys, väestönmuutos
ja hyvinvointi; Elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus
ja biotalous; Turvallinen, puhdas ja tehokas energia; Älykäs, ympäristöystävällinen
ja yhdentynyt liikenne; Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet; Eurooppa
muuttuvassa maailmassa – osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat; Turvalliset
yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen.

Kaikilla Horisontti 2020 -ohjelman kolmella painopistealueella ja niiden välillä on tiettyjä
prioriteetteja. Näihin kuuluvat sukupuolten tasa-arvo ja sukupuoliulottuvuus tutkimuksessa,
yhteiskunta-, talous- ja humanistiset tieteet, kansainvälinen yhteistyö ja eurooppalaisen
tutkimusalueen ja innovaatiounionin toteuttamisen ja toiminnan edistäminen samoin
kuin muiden Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeiden (kuten digitaalistrategian)
edistäminen. Myös erityistavoitteilla ”Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan
laajentaminen” sekä ”Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten” on omat määrärahansa.
Kannustaakseen pk-yrityksiä osallistumaan komissio ehdotti niille suunnattua kohdennettua
välinettä, josta myönnetään avustuksia T&K-toimintaan ja kaupallistamistoimiin ja
mahdollistetaan pääomarahoituksen (rahoitus varhais- ja kasvuvaiheen investoinneille) ja
lainarahoituksen (esim. lainat ja takaukset) saanti.
Parlamentti hyväksyi marraskuussa 2013 monivuotisen rahoituskehyksen, jossa Horisontti 2020
-ohjelmalle varattiin 77 miljardin euron määrärahat (vuoden 2013 hintoina). Kesäkuussa 2015
Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) hyväksymisen yhteydessä määrärahoja
kuitenkin leikattiin 74,8 miljardiin euroon.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on yli 20 vuoden ajan tukenut yhä kunnianhimoisempaa unionin T&K-
politiikkaa ja vaatinut jäsenvaltioiden tutkimusmäärärahojen huomattavaa kasvattamista
unionin kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. Parlamentti on
myös vaatinut, että yhteistyötä unionin ulkopuolisten kumppanien kanssa lisätään, että
rakennerahastojen ja puiteohjelmien toimet integroidaan mahdollisimman hyvin ja että
sovelletaan kohdennettua toimintamallia, jolla pk-yritykset saadaan mukaan mahdollisimman
laajalti ja lupaavien heikompien toimijoiden osallistumista helpotetaan. Lisäksi parlamentti
on vaatinut, että menettelyjä yksinkertaistetaan ja puiteohjelmien joustavuutta lisätään, jotta
voidaan siirtää voimavaroja lupaavammille aloille ja reagoida muuttuviin olosuhteisiin ja
tutkimuksen uusiin prioriteetteihin.
Horisontti 2020 -paketista käydyissä kolmikantaneuvotteluissa, joissa päästiin sopimukseen
neuvoston kanssa kesäkuussa 2013, parlamentin jäsenet saivat läpi useita muutoksia
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säädösehdotukseen. Näihin kuuluvat ohjelman kaksi lisätavoitetta, joilla on oma rakenteensa ja
budjettikohtansa:
— tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan yhteistyön ja vuoropuhelun kehittäminen sekä nuorten

houkutteleminen T&K-alalle

— osallistujapohjan laajentaminen tiimiyttämällä tutkimuslaitoksia, järjestämällä tutkijoiden
twinning-toimia ja vaihtamalla parhaita käytäntöjä.

Lisäksi pk-yrityksille osoitetaan vähintään 20 prosenttia painopistealueiden Teollisuuden
johtoasema ja Yhteiskunnalliset haasteet yhteenlasketuista määrärahoista. Näistä määrärahoista
7 prosenttia varataan pk-yrityksille suunnatulle kohdennetulle välineelle, jonka on
tarkoitus lisätä pk-yritysten osallistumista Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin
hankkeisiin (esimerkiksi helpottamalla tutkimuksen ulkoistamista pk-yrityksissä, jotka eivät
ole tutkimusintensiivisiä, ja tukemalla niiden yhteistyötä). Vuonna 2015 käynnistettiin
nopeutetun innovoinnin väline, jonka on määrä nopeuttaa ideoiden tuotteistamista ja lisätä pk-
yritysten ja teollisuuden osallistumista. Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoituksella tuotettujen
tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden varmistaminen on useimmissa tapauksissa
pakollista.
Pienten, keskisuurten ja suurten hankkeiden tasapainon varmistamiseksi 40 prosenttia tulevien
ja kehitteillä olevien teknologioiden (osa ensimmäistä painopistealuetta) määrärahoista
osoitetaan yhteistyöhankkeiden rahoitukseen kevyen, avoimen ja nopean kaavan mukaan
(ns. avoimet FET-toimet). Parlamentin jäsenet halusivat myös, että 85 prosenttia
energiahaastebudjetista (osa kolmatta painopistealuetta) käytetään muiden kuin fossiilisten
polttoaineiden tutkimukseen.
ESIR-rahaston talousarviota koskeneissa neuvotteluissa vuonna 2015 parlamentti
onnistui alentamaan Horisontti 2020 -ohjelman enimmäisrahoitusosuuden ESIR-rahastoon
2,7 miljardista eurosta 2,2 miljardiin euroon. Nämä leikkaukset eivät vaikuttaneet
Euroopan tutkimusneuvostoon, Marie Skłodowska-Curie -toimiin eivätkä ”Huippuosaamisen
levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen” -ohjelmaan, vaan ne kohdistuivat lähinnä
painopistealueille Huipputason tiede (209 miljoonan euron vähennys), Teollisuuden johtoasema
(549 miljoonan euron vähennys) ja Yhteiskunnalliset haasteet (1 miljardin euron vähennys).
Jotta Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpano ei johtaisi julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksien määrän moninkertaistumiseen, näiden rakenteiden perustamisen ja toiminnan
arviointia on tiukennettu. Horisontti 2020 -ohjelman väliarviointi on määrä tehdä vuoden
2017 kolmannella neljänneksellä. Sillä parannetaan ohjelman täytäntöönpanoa, ja se tarjoaa
vankan näyttöön perustuvan pohjan tulevien toimien ja aloitteiden suunnittelulle. Väliarvioinnin
tulokset luovat perustan yhdeksännen puiteohjelman rakenteelle ja sisällölle, joita koskeva
ehdotus esitetään vuoden 2018 alkupuoliskolla.
Seuraavassa luetellaan osa parlamentin viimeaikaisista Horisontti 2020 -ohjelmaa käsittelevistä
päätöslauselmista ja mietinnöistä:
— 2016/2147(INI), päätöslauselma Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista

sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella;
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta; esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz

— A7-0002/2013, 8.1.2013, mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta
erityisohjelmasta (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)); teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunta; esittelijä: Maria Da Graça Carvalho

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0002/2013
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0811
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0402(CNS)
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— A7-0427/2012, 20.12.2012, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) (COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)); teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunta; esittelijä: Teresa Riera Madurell

— A7-0428/2012, 19.12.2012, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020)
osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (COM(2011)0810 –
C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)); teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta; esittelijä:
Christian Ehler

— P7_TA(2011)0401, 27.9.2011, päätöslauselma vihreästä kirjasta ”Haasteista
mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle”.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0427/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0809
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0401(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A7-0428/2012
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2011/0399(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0401
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