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INNOVAATIOPOLITIIKKA

Innovoinnilla on yhä suurempi merkitys taloudessa. Se hyödyttää kansalaisia sekä
kuluttajina että työntekijöinä. Se on välttämätöntä työpaikkojen laadun parantamiseksi,
ympäristöystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi, mutta
sitä tarvitaan myös unionin kilpailukyvyn säilyttämiseksi globaaleilla markkinoilla.
Innovointipolitiikka vaikuttaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan ja
teollisuuspolitiikan yhtymäkohdassa, ja sen tavoitteena on luoda edellytykset uusien ideoiden
tuotteistamiseksi markkinoille.

OIKEUSPERUSTA

EU:n yleisen teollisuuspolitiikan oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT) 173 artikla, jossa todetaan, että ”unioni ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että
unionin teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan”.
EU:n tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan oikeusperustana on puolestaan
SEUT:n 179–190 artikla. Unionin tämän alan politiikan tärkein väline on monivuotinen
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma, jossa vahvistetaan tavoitteet, prioriteetit
ja rahoitustuki useamman vuoden ajalle. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät nämä
puiteohjelmat tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa
kuultuaan.

TAVOITTEET

Innovaatiopolitiikan merkitys tunnustetaan yleisesti. Se myös kytkeytyy läheisesti EU:n
muihin politiikkoihin, kuten työllisyys-, kilpailu-, ympäristö-, teollisuus- ja energiapolitiikkaan.
Innovoinnin tehtävänä on muuntaa tutkimustulokset uusiksi ja paremmiksi palveluiksi
ja tuotteiksi kilpailukyvyn säilyttämiseksi globaaleilla markkinoilla ja eurooppalaisten
elämänlaadun parantamiseksi.
Suhteessa BKT:hen Euroopassa käytetään tutkimukseen ja kehittämiseen vuositasolla
0,8 prosenttia vähemmän kuin Yhdysvalloissa ja 1,5 prosenttia vähemmän kuin Japanissa.
Lisäksi aivovuodolla on jonkin verran vaikutusta, kun Euroopan parhaita tutkijoita ja innovoijia
muuttaa maihin, jotka tarjoavat paremmat olosuhteet. Vaikka EU:n markkinat ovat maailman
suurimmat, ne ovat edelleen pirstaleiset eivätkä ne ole riittävän innovaatiomyönteiset.
Jotta nämä kehityssuuntaukset voidaan muuttaa, EU:ssa on alettu puhua ”innovaatiounionista”,
jonka mukaisesti tarkoituksena on
— tehdä unionista maailmanluokan toimija tieteen alalla

— poistaa innovoinnin esteet, kuten patentoinnin kalleus, markkinoiden pirstaleisuus,
standardoinnin hitaus ja osaajien puute, jotka nykyään estävät ideoiden nopeaa
tuotteistamista markkinoille
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— muuttaa perusteellisesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintatavat luomalla
unionin toimielinten, kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja liikeyritysten välisiä
innovaatiokumppanuuksia.

Innovaatiounioni on tärkeä investointi tulevaisuuteen: jos tavoitteen mukaisesti pystytään
investoimaan 3 prosenttia unionin BKT:stä tutkimukseen ja kehittämiseen vuoteen 2020
mennessä, olisi mahdollista luoda 3,7 miljoonaa työpaikkaa ja vuotuinen BKT voisi kasvaa
795 miljardilla eurolla vuoteen 2025 mennessä.

SAAVUTUKSET

A. Innovaatiounioni
Innovaatiounioni on yksi seitsemästä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeesta, joiden
avulla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan talouteen. Komission lokakuussa
2010 käynnistämän hankkeen tarkoituksena on parantaa tutkimuksen ja innovoinnin
rahoitusmahdollisuuksia ja -ehtoja unionissa, jotta innovatiiviset ideat voidaan kehittää
tuotteiksi ja palveluiksi, jotka luovat kasvua ja työllisyyttä. Innovaatiounionin tavoitteena
on myös luoda todelliset eurooppalaiset innovoinnin sisämarkkinat, jotka voisivat houkutella
innovoivia liikeyrityksiä. Tavoitteen saavuttamiseksi on ehdotettu monenlaisia toimia, jotka
liittyvät patenttisuojaan, standardointiin, julkisiin hankintoihin ja järkevään sääntelyyn.
Innovaatiounionin mukaisesti edistetään myös yksityisiä investointeja, ja on ehdotettu muun
muassa riskipääomasijoitusten lisäämistä unionissa.
Tilanteen kehittymistä ja edistymistä eri puolilla unionia mitataan ja seurataan monin eri tavoin:
— Innovaatiounionin tulostaulu perustuu 25 eri indikaattoriin, ja patenteilla ja lisensseillä

on eurooppalaiset osaamismarkkinat. Euroopan innovaatioiden tulostaulu on Lissabonin
strategian mukaisesti toteutettu komission käytössä oleva väline, jolla arvioidaan ja
vertaillaan jäsenvaltioiden innovointisuoritusta.

— Alueellisen innovoinnin tulostaulussa unionin alueet jaetaan neljään ryhmään
innovointisuorituksen mukaan eli samalla tavalla kuin innovaatiounionin tulostaulussa.
Ensimmäisessä ”innovaatiojohtajien” ryhmässä on 41 aluetta ja toisessa
”innovaatioseuraajien” ryhmässä 58 aluetta. Kohtuullisesti innovoivien ryhmässä on
39 aluetta ja neljännessä ryhmässä 52 heikosti innovoivaa aluetta. Tämä tulostaulu antaa
tarkemman kuvan paikallisen tason innovoinnista.

— Innobarometri on vuotuinen mielipidekysely, jonka kohteena ovat liikeyritykset ja suuri
yleisö ja joka koskee innovaatiopolitiikkaan liittyviä käsityksiä ja toimintaa. Kyselystä
saadaan sellaista tärkeää tietoa päätöksentekoa varten, jota ei muualta ole saatavissa.

Innovointi edellyttää tutkimusta ja koulutusta. EU:ssa tarvitaan seuraavan vuosikymmenen
aikana vähintään miljoona tutkijaa enemmän, jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan
3 prosenttia unionin BKT:stä olisi vuoteen 2020 mennessä investoitava tutkimukseen
ja kehittämiseen. Innovaatiounioni-hankkeessa ehdotettiin toimia Euroopan tutkimusalueen
luomiseksi. Tämä merkitsee suurempaa johdonmukaisuutta unionin ja kansallisten
tutkimuspolitiikkojen välillä ja poistaa tutkijoiden liikkuvuuden esteitä. Koulutuksen
alalla komissio tukee hankkeita, joilla pyritään kehittämään uusia opetussuunnitelmia
innovointitaitojen parantamiseksi.
Lisäksi on ehdotettu monenlaisia toimia, jotka liittyvät patenttisuojaan, standardointiin, julkisiin
hankintoihin ja järkevään sääntelyyn, jotta voidaan houkutella innovoivia liikeyrityksiä.
Vuonna 2011 komissio laati Euroopan standardointitoiminnan tehostamista koskevan strategian

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/index_en.htm
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(COM(2011)0315), jossa se korostaa tarvetta parantaa standardien määrittelytapoja ja niiden
käyttöä Euroopassa, jotta voidaan tehostaa eurooppalaista ja kansainvälistä standardointia
Euroopan teollisuuden pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi Euroopan
innovointikumppanuuksien avulla pyritään tuomaan yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja
alueiden julkiset ja yksityiset toimijat, jotta voidaan vastata tärkeimpiin yhteiskunnallisiin
haasteisiin sekä auttaa luomaan työpaikkoja ja kasvua yhdistämällä kysyntä- ja tarjontapuolen
toimenpiteitä.
B. Horisontti 2020
Kun Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeen tarkoituksena on turvata Euroopan globaali
kilpailukyky, Horisontti 2020 puolestaan on rahoitusväline, jonka avulla innovaatiounioni
voidaan toteuttaa. Horisontti 2020 on EU:n kahdeksas tutkimuksen puiteohjelma (2014–
2020) ja ensimmäinen ohjelma, joka sisältää niin tutkimuksen kuin innovoinnin. Sen avulla
toteutetaan innovaatiounionin monia erityissitoumuksia erityisesti keskittymällä todellisiin
yhteiskunnallisiin haasteisiin, yksinkertaistamalla saatavuutta, osallistamalla pk-yritykset,
tehostamalla rahoitusvälineitä, tukemalla innovaatioita julkisten hankintojen yhteydessä,
edistämällä yhteistyötä ja tukemalla julkisen sektorin ja sosiaalisten innovaatioiden tutkimusta.
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.
Horisontti 2020 -ohjelman perustamisasetuksessa säädetään ohjelman pakollisesta
väliarvioinnista. Väliarviointi on määrä tehdä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Sillä
parannetaan Horisontti 2020 -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.
C. Koheesiopolitiikka
Myös koheesiopolitiikassa keskitytään tutkimukseen ja innovointiin. Kehittyneemmillä
alueilla vähintään 80 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista myönnetään
kansallisella tasolla innovointiin, ja etusijalla ovat vähähiilinen talous ja kilpailukykyiset pk-
yritykset.
D. Rahoitusvälineet
Innovaatiounionin mukaisesti edistetään myös yksityissektorin investointeja, ja on ehdotettu
muun muassa riskipääomasijoitusten lisäämistä unionissa. Nykyisin näitä sijoituksia on vain
neljännes Yhdysvaltojen tasoon nähden. Helpottaakseen lainarahan saamista tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin ja käynnistääkseen demonstrointihankkeita komissio on yhteistyössä
Euroopan investointipankkiryhmän (EIP ja EIR) kanssa käynnistänyt yhteisen aloitteen
Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. ”InnovFin – EU Finance for Innovators” -aloite
koostuu useista EIP-ryhmän tarjoamista integroiduista ja täydentävistä rahoitusvälineistä sekä
neuvontapalveluista, jotka kattavat koko tutkimuksen ja innovoinnin arvoketjun investointien
tukemiseksi niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä.
Lisäksi komissio esitteli marraskuussa 2014 Euroopan investointiohjelmansa, jonka
tarkoituksena on houkutella julkisia ja yksityisiä investointeja reaalitalouteen vähintään
315 miljardin euron edestä kolmen vuoden kaudella. ESIR-rahasto on yksi Euroopan
investointiohjelman kolmesta pilarista, ja sen tavoitteena on puuttua nykyisiin
markkinahäiriöihin korjaamalla markkinoiden puutteita ja houkuttelemalla yksityisiä

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0315:FIN:FI:PDF
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investointeja. Sen avulla rahoitetaan strategisia investointeja sellaisille keskeisille aloille kuin
infrastruktuuri, tutkimus ja innovointi, koulutus, uusiutuva energia ja energiatehokkuus sekä
tarjotaan riskirahoitusta pk-yrityksille.
On myös esitetty yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa (COSME), jonka
on tarkoitus keskittyä rahoitusvälineisiin ja pk-yritysten kansainvälistymisen tukemiseen.
E. Innovaationeuvosto
Kesäkuussa 2015 tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komission jäsen Carlos
Moedas esitti ajatuksen Euroopan innovaationeuvoston perustamisesta. Tammikuussa 2017
komissio perusti 15-jäsenisen innovoijien korkean tason ryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella
mahdollisen Euroopan innovaationeuvoston rakennetta Horisontti 2020 -ohjelman seuraajaa
koskevien komission ehdotusten puitteissa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on hyväksynyt useita päätöslauselmia, jotka ovat osaltaan vahvistaneet unionin
innovaatiopolitiikkaa. Asiaa on käsitelty muun muassa seuraavissa päätöslauselmissa:
— toukokuun 22. päivänä 2008 annettu päätöslauselma ”Teollisuuspolitiikan väliarviointi –

EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto”[1]; päätöslauselmassa kehotetaan
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan yritysten hallinnollisten rasitteiden
vähentämiseksi, ja siinä pidetään myös tärkeänä avointa ja yksinkertaistettua teollis- ja
tekijänoikeuspolitiikkaa

— kesäkuun 16. päivänä 2010 annettu päätöslauselma Eurooppa 2020 -strategiasta[2];
päätöslauselmassa tuetaan voimakkaasti teollisuuspolitiikkaa, jolla tarjotaan paras
mahdollinen toimintaympäristö Euroopan vahvan, kilpailukykyisen ja monipuolisen
teollisen perustan ylläpitämistä ja kehittämistä varten, mutta siinä korostetaan myös, että
Eurooppa 2020 -strategialla olisi tuotava esiin kestävään energiatehokkaaseen talouteen
siirtymisen kustannukset ja hyödyt

— marraskuun 11. päivänä 2010 annettu päätöslauselma eurooppalaisista
innovaatiokumppanuuksista Innovaatiounioni-lippulaivahankkeen puitteissa[3]

— maaliskuun 9. päivänä 2011 annettu päätöslauselma globalisaation aikakauden
teollisuuspolitiikasta[4]; päätöslauselmassa korostetaan, että vuoteen 2020 ulottuvan
Euroopan teollisuutta koskevan vision on oltava kokonaisvaltaisempi, koska teollisuuden
investointien suunnittelu edellyttää sääntelyn pitkän aikavälin ennustettavuutta ja vakautta

— toukokuun 12. päivänä 2011 annettu päätöslauselma ”Innovaatiounioni: Euroopan
mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan”[5]

— syyskuun 27. päivänä 2011 annettu päätöslauselma vihreästä kirjasta ”Haasteista
mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle”[6]

— lokakuun 26. päivänä 2011 annettu päätöslauselma uuden osaamisen ja työllisyyden
ohjelmasta; päätöslauselmassa korostetaan, että on tärkeää tehostaa tutkimuslaitosten

[1]EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 65.
[2]EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
[3]EUVL C 74 E, 13.3.2012, s. 11.
[4]EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
[5]EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 108.
[6]EUVL C 56 E, 26.2.2013, s. 1.
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ja teollisuuden yhteistyötä ja kannustaa ja tukea teollisuusyritysten investointeja
tutkimukseen ja kehittämiseen[7]

— marraskuun 21. päivänä 2013 annettu päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta
”Horisontti 2020” (2014–2020)[8]

— heinäkuun 6. päivänä 2016 annettu päätöslauselma innovointiin liittyvistä
synergiavaikutuksista: Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 ja muut
eurooppalaiset innovaatiorahastot sekä EU:n ohjelmat[9].

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

[7]EUVL C 131 E, 8.5.2013, s. 87.
[8]EUVL C 436, 24.11.2016, s. 284.
[9]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0311.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0311
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