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TUTKIMUSTA JA TEKNOLOGIAN
KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA POLITIIKKA

Tutkimusta ja teknologian kehittämistä (T&K) koskeva politiikka on ollut
merkittävä unionin lainsäädännön ala ensimmäisten yhteisön perustamissopimusten
allekirjoittamisesta lähtien, ja sitä laajennettiin 1980-luvun alussa perustamalla
eurooppalainen tutkimuksen puiteohjelma. Vuonna 2014 suurin osa EU:n
tutkimusrahoituksesta keskitettiin unionin kahdeksanteen tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelmaan ”Horisontti 2020”, joka kattoi kauden 2014–2020 ja jonka tavoitteena
oli varmistaa unionin maailmanlaajuinen kilpailukyky. Sen seuraaja, Horisontti
Eurooppa -puiteohjelma, joka on EU:n nykyinen tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma
kaudeksi 2021–2027, käynnistyi vuonna 2021.

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 tehdä siitä
kansainvälisesti kilpailukykyisempi. 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.
Peräkkäisistä puiteohjelmista on vuosikymmenten aikana tuettu taloudellisesti
unionin tutkimus- ja innovointipolitiikan täytäntöönpanoa. Ajan myötä niiden tavoite
on muuttunut: rajatylittävän tutkimus- ja teknologiayhteistyön tukemisen sijaan
niissä kannustetaan nyt toiminnan ja politiikan aitoon koordinointiin Euroopan
tasolla. Yhdeksäs puiteohjelma, Horisontti Eurooppa, on puiteohjelmista suurin
ja kunnianhimoisin 95,5 miljardin euron talousarviollaan. Tutkimukseen liittyviä
mahdollisuuksia on sen lisäksi tarjolla koheesiopolitiikassa ja muissa EU:n ohjelmissa,
kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa, COSME-ohjelmassa, Erasmus+ -
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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 kansallisten ja alueellisten tutkimusohjelmien koordinointia ja
yhteistyötä ja parantamaan jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa toteutettavien
ohjelmien koordinointia verkottumisen, ohjelmien vastavuoroisen avaamisen
sekä yhteisten toimien avulla. Samassa koordinoinnin ja yhteistyön hengessä
Horisontti 2020 -ohjelmasta katettiin COST-välineen toimintakustannukset. COST
on hallitustenvälinen tiede- ja teknologiayhteistyön kehysrakenne, joka auttaa
koordinoimaan kansallisesti rahoitettua tutkimusta unionin tasolla. Horisontti 2020
-ohjelman toimia koordinoitiin lisäksi hallitustenvälisen EUREKA-aloitteen kanssa
kansainvälisen, markkinasuuntautuneen tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi.
C. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti 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. Unionilla on useita keinoja varmistaa
tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan tavoitteiden saavuttaminen
erityisohjelmissa. Niitä ovat muun muassa:
— välittömät toimet, jotka Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) toteuttaa ja unioni rahoittaa

kokonaan

— välilliset toimet, jotka voivat olla joko i) yhteisiä tutkimushankkeita, joita
jäsenvaltioissa, assosioituneissa maissa ja unionin ulkopuolisissa maissa
sijaitsevien oikeushenkilöiden yhtymät toteuttavat, 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 Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta vuosiksi 2014–2020. Horisontti 2020 oli ensimmäinen unionin ohjelma,
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jossa tutkimukseen ja innovointiin yhdistettiin tehokas tuki julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksille, innovatiivisille pk-yrityksille ja rahoitusvälineiden käytölle.
Sääntöjen yhdistämisen ansiosta Horisontti 2020 yksinkertaisti menettelyjä ja
helpotti yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista lähentämällä tutkimusta ja
markkinoita. Ohjelmasta esimerkiksi autettiin innovatiivisia yrityksiä kehittämään
teknologiset läpimurtonsa tuotteiksi, joilla on todellista kaupallista potentiaalia.
Tähän markkinalähtöiseen toimintatapaan kuului myös kumppanuuksien luominen
yksityissektorin ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta tarvittavat resurssit saatiin käyttöön.
Samalla pyrittiin lisäämään pk-yritysten ja teollisuuden, naispuolisten tutkijoiden,
uusien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden osallistumista unionin ohjelmiin.
Horisontti 2020 -ohjelmassa oli kolme painopistealuetta:
— Huipputason tiede: Tämä painopiste vahvisti unionin maailmanlaajuista

johtoasemaa tieteen alalla. Siihen oli varattu 24,4 miljardia euroa, mihin sisältyi
Euroopan tutkimusneuvoston rahoituksen 77 prosentin lisäys.

— Teollisuuden johtoasema: Tähän painopisteeseen oli varattu 17,01 miljardia euroa,
ja sen tavoitteena oli turvata teollisuuden johtoasema innovoinnin alalla. Siihen
sisältyi 13,5 miljardin euron investointi keskeisiin teknologioihin sekä pääoman
saannin helpottaminen ja pk-yritysten tukeminen.

— Yhteiskunnalliset haasteet: Yhteensä 29,68 miljardia euroa kohdennettiin
seitsemään eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen: terveys,
väestönmuutos ja hyvinvointi; elintarviketurva, kestävä maatalous, merien,
merenkulun ja sisävesien tutkimus sekä 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 yhteisesti sekä jokaisen
painopistealueen sisällä oli tiettyjä prioriteetteja. Näihin kuuluivat sukupuolten tasa-
arvo ja sukupuoliulottuvuus tutkimuksessa, yhteiskunta-, talous- ja humanistiset
tieteet, kansainvälinen yhteistyö ja eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovaatiounionin
toiminnan ja tulosten edistäminen samoin kuin muiden Eurooppa 2020 -strategian
lippulaivahankkeiden (kuten digitaalistrategian) edistäminen.
Komissiolla oli erityinen rahoitusväline, jolla kannustettiin pk-yrityksiä osallistumaan
ohjelmaan. Siitä myönnettiin avustuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja autettiin
kaupallistamistoimia mahdollistamalla 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.
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HORISONTTI EUROOPPA -PUITEOHJELMA

A. Horisontti Eurooppa 2021–2027
Horisontti Eurooppa -puiteohjelma parantaa EU:n kilpailukykyä ja auttaa sitä
saavuttamaan strategiset tavoitteensa.
— Avoin tiede: Tämä pilari on jatkoa Horisontti 2020 -puiteohjelman huipputason

tieteen pilarille (määrärahat: 22 miljardia euroa).

— Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky: Tästä pilarista
tuetaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja toteutetaan EU:n laajuisia
tutkimushankkeita erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi
(määrärahat: 47,6 miljardia euroa).

— Avoin innovointi: Tämän pilarin toimilla pyritään tekemään Euroopasta edelläkävijä
markkinoita luovissa innovaatioissa, kehittämään innovaatioekosysteemi ja
vahvistamaan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (EIT), jotta voidaan
edistää yritysten, tutkimuksen, korkea-asteen koulutuksen ja yrittäjyyden
integrointia (määrärahat: 12 miljardia euroa).

Komissio julkaisi maaliskuussa 2021 Horisontti Eurooppa -puiteohjelman strategisen
suunnitelman vuosiksi 2021–2024. Siinä esitetään investoinneille neljä keskeistä
strategista linjausta, jotka ovat keskeiset teknologiat, alat ja arvoketjut sekä
selviytymiskykyinen eurooppalainen yhteiskunta. Toukokuussa 2022 komissio muutti
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2021–2022 työohjelmaa lisäämällä
ohjelman määrärahoja, myös WomenTechEU-hankkeeseen, naisten johtamien
syväteknologialähtöisten startup-yritysten tukemiseksi.
B. Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmaan
EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa
annetaan nimenomaisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle mahdollisuus osallistua
viiteen EU:n rahoitusohjelmaan, myös Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan[1].
Yhdistynyt kuningaskunta maksaa ns. assosioituneen maan asemasta, joka on
myönnetty 16:lle Horisontti 2020 -puiteohjelmaan aiemmin assosioituneelle EU:n
ulkopuoliselle maalle, esimerkiksi Sveitsille ja Israelille.
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti huhtikuussa 2021 myöntävänsä
250 miljoonan Englannin punnan lisärahoituksen tukeakseen Yhdistyneen
kuningaskunnan osallistumista Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Euroopan parlamentti on yli 20 vuoden ajan toivonut unionille yhä
kunnianhimoisempaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevaa politiikkaa ja
vaatinut jäsenvaltioiden tutkimusmäärärahojen huomattavaa kasvattamista unionin
kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. Parlamentti on

[1]Kauppa- ja yhteistyösopimuksen 719 ja 720 artikla.
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myös kannattanut yhteistyön lisäämistä unionin ulkopuolisten kumppanien kanssa,
rakennerahastojen ja puiteohjelmien toimien tiivistä integroimista ja kohdennetun
toimintamallin noudattamista, jotta pk-yritykset saadaan mukaan mahdollisimman
laajalti ja voidaan helpottaa lupaavien heikompien toimijoiden osallistumista. 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 trilogineuvotteluissa, joissa päästiin sopimukseen
neuvoston kanssa kesäkuussa 2013, parlamentin jäsenet saivat läpi useita muutoksia
säädösehdotukseen. Näihin kuuluvat ohjelman kaksi lisätavoitetta, joilla on oma
rakenteensa ja budjettikohtansa:
— tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan yhteistyön ja vuoropuhelun kehittäminen sekä

nuorten houkutteleminen tutkimuksen ja kehittämisen alalle

— osallistujapohjan laajentaminen tiimiyttämällä tutkimuslaitoksia, järjestämällä
tutkijoiden yhteistyötoimia ja vaihtamalla parhaita käytäntöjä.

Lisäksi pk-yrityksille oli tarkoitus osoittaa vähintään 20 prosenttia painopistealueiden
”teollisuuden johtoasema” ja ”yhteiskunnalliset haasteet” yhteenlasketuista
määrärahoista. Näistä määrärahoista 7 prosenttia varattiin uuteen pk-yrityksille
suunnattuun kohdennettuun välineeseen, jonka oli tarkoitus lisätä pk-yritysten
osallistumista Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin.
ESIR-rahaston määrärahoja koskeneissa neuvotteluissa vuonna 2015 parlamentti
onnistui alentamaan Horisontti 2020 -ohjelmasta ESIR-rahastoon osoitettavan
enimmäisrahoitusosuuden 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).
Parlamentti ehdotti, että erityisohjelman toteuttamiseen vuosiksi 2021–2027 varatut
rahoituspuitteet olisivat 120 miljardia euroa vuoden 2018 kiinteinä hintoina.
Talousarviokysymykset jätettiin kuitenkin tässä vaiheessa neuvottelujen ulkopuolelle,
sillä niistä voitiin sopia vasta, kun vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä
koskevat neuvottelut oli saatettu päätökseen.
Euroopan parlamentti hyväksyi Horisontti Eurooppa -puiteohjelman äänten
enemmistöllä 27. huhtikuuta 2021. Ohjelman määrärahat ovat 95,5 miljardia euroa,
mihin sisältyy 5,4 miljardia euroa Next Generation EU -elpymisvälineestä sekä
4 miljardia euroa EU:n lisäinvestointina (monivuotinen rahoituskehys). Komissio
käynnisti ohjelman alustavasti jo 1. tammikuuta 2021.
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kokonaismäärärahat kaudelle 2021–2027 ovat
95,517 miljardia euroa vuoden 2021 hintoina.
Parlamentti antoi 6. huhtikuuta 2022 päätöslauselman kokonaisvaltaisesta
lähestymistavasta tutkimukseen ja innovointiin # Euroopan kansainvälistä yhteistyötä
muuttuvassa maailmassa koskeva strategia ja muistutti siinä, että tutkijoiden
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osaamiseen ja uraan on investoitava jatkuvasti. Se korosti myös sääntöihin perustuvan
monenvälisen yhteistyön tarvetta ja korosti, että Horisontti Eurooppa -ohjelman
assosiaatiosopimuksia voidaan allekirjoittaa ainoastaan sellaisten maiden kanssa,
jotka ovat sitoutuneet sääntöihin perustuvaan avoimeen markkinatalouteen, mukaan
lukien teollis- ja tekijänoikeuksien oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu ja
ihmisoikeuksien kunnioittaminen demokraattisten instituutioiden tuella.
Maaliskuun 1. päivänä 2022 antamassaan päätöslauselmassa Venäjän hyökkäyksestä
Ukrainaa vastaan parlamentti kehotti keskeyttämään välittömästi kaikkien EU:n varoilla
tuettujen Venäjän kanssa toteutettavien tutkimus- ja innovointiyhteistyöohjelmien
rahoituksen tai peruuttamaan ne sekä keskeyttämään alueiden väliset ohjelmat.

Kristi Polluveer
09/2022
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