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EHDOTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategian tarkoituksena on osoittaa kolme prosenttia 

EU:n BKT:sta tutkimus- ja kehittämistoimiin; 

B. katsoo, että tieteellisen huippuosaamisen mahdollistaminen on edelleen tutkimuksen ja 

innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman keskeinen pilari; 

C. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan jokainen EU:n tutkimus- ja innovointialaan 

käytetty euro tuottaa noin 11 euroa suoria ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia 

innovoinnin, uusien tekniikoiden ja tuotteiden avulla1; 

D. katsoo, että EU:n investoinnit tieteen ja innovoinnin eturintamaan ovat erittäin tärkeitä, 

koska tutkimus- ja innovointitoimet tuottavat huomattavan paljon EU:n tason lisäarvoa, 

parantavat koko EU:n kilpailukykyä ja avaavat tietä talouskasvulle ja työpaikkojen 

luomiselle; 

1. korostaa Horisontti 2020 -ohjelman menestyksekästä täytäntöönpanoa, josta on 

osoituksena toimitettujen – suurelta osin korkealaatuisten – ehdotusten kasvava määrä; 

painottaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa kyettiin huomattavasti yksinkertaistamaan 

menettelyjä, optimoimaan sisäisiä prosesseja ja lyhentämään käsittelyaikoja sekä 

parantamaan osallistujien ja erillisvirastojen talousarviokäytäntöjä; vaatii lisää tämän 

suuntaisia parannuksia yhdeksännessä puiteohjelmassa, jotta varmistetaan kaikkien 

hakijoiden saavutettavissa oleva yksinkertainen ja selkeä rakenne; kehottaa jatkamaan 

erittäin onnistunutta avustuksiin ja rahoitusvälineisiin perustuvaa rahoitusmallia, jotta 

voidaan pitää yllä Euroopan tutkimuslaitosten ja yritysten kilpailukykyä aikana, jolloin 

globaali toimintaympäristö on yhä vaativampi; 

2. on tyytyväinen, että ohjelmassa painotetaan pk-yrityksiä ja että ne osallistuvat entistä 

enemmän ja että pk-yrityksille tarkoitettujen ohjelman määrärahojen käyttöaste oli 

erinomainen; katsoo kuitenkin, että komission pk-yritysten osallistumiselle asettama 

8,65 miljardin euron tavoite ei ole riittävä; pyytää, että ohjelmalle asetetaan 

kunnianhimoisempia määrällisiä ja laadullisia tavoitteita; pyytää komissiota tutkimaan 

edelleen ja ehdottamaan uusia menetelmiä, joilla voidaan koordinoida COSME-ohjelman, 

uuden Euroopan innovaationeuvoston ja Horisontti 2020 -ohjelman toimia jäljellä olevien 

pk-yritysten osallistumisen esteiden poistamiseksi ja ohjelman tekemiseksi paremmin 

tunnetuksi pk-yritysten keskuudessa; 

3. palauttaa mieliin, että ideoista ja tutkimuksesta alkunsa saavien kilpailukykyisten 

tuotteiden ja palveluiden luomiseksi on elintärkeää investoida tieteen, teknologian ja 

yritysten toimintaympäristön edistämiseen ja uudenaikaistamiseen, kehittää julkisten 

laitosten ja yksityissektorin välisiä kumppanuuksia sekä ottaa tiedeyhteisö mukaan 

kehitysprosesseihin, jotta tieteellisen tutkimuksen tulokset voidaan suunnata yhteiskunnan 

                                                 
1 Euroopan komissio, 2015, Commitment and Coherence – Ex‐ Post Evaluation of the 7th EU Framework 

Programme, s. 5. 
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tarpeisiin vastaamiseen; 

4. painottaa, että EU:n rahoitus ei voi korvata kansallisia ponnistuksia, ja pyytää 

jäsenvaltioita kääntämään suuntauksen, jossa tutkimus- ja innovointitoimilta leikataan 

varoja; katsoo, että määrärahojen leikkausten vuoksi hakemuksia on aiempaa enemmän, 

mikä on osaltaan alentanut ehdotusten onnistumisastetta; 

5. toteaa erittäin huolestuneena, että Horisontti 2020 -ohjelman onnistumisaste on laskenut 

huomattavasti sitä edeltävän seitsemännen puiteohjelman tasosta edellisellä kaudella siten, 

että vain noin yksi neljästä laadukkaasta ehdotuksesta saa rahoitusta; muistuttaa, että jos 

kaikki 25 000 laadukasta ehdotusta rahoitettaisiin, Horisontti 2020 -ohjelman kahden 

ensimmäisen vuoden aikana olisi tarvittu 41,6 miljardia euroa lisävaroja1; pitää 

valitettavana, että näin EU menettää mahdollisuuksia tuottaa tietoon perustuvaa, kestävää 

ja osallistuvaa talouskasvua, kuten Eurooppa 2020 -strategiassa kaavaillaan; 

6. panee merkille, että ERI-rahastot ja Horisontti 2020 -ohjelma olisi suunniteltava 

tarkoituksenmukaisemmin, jotta ne täydentäisivät toisiaan mahdollisimman hyvin; 

7. korostaa unionin tutkimuksen ja innovoinnin alan puiteohjelmien talousarviopaineita; 

pitää valitettavana EU:n talousarvioon liittyvän maksukriisin kielteistä vaikutusta 

ohjelman täytäntöönpanoon nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisinä 

vuosina; panee merkille muun muassa vuoden 2014 ehdotuspyyntöjen yhteydessä 

tapahtuneen keinotekoisen viiveen, jonka arvo oli miljardi euroa, sekä uusien ohjelmien 

ennakkorahoituksen huomattavan vähentämisen; painottaa tässä yhteydessä, että 

Horisontti 2020 -ohjelman resursseja etupainotettiin vuosina 2014–2015 monivuotisesta 

rahoituskehyksestä annetun asetuksen 15 artiklan mukaisesti; tähdentää, että nämä 

etupainotetut resurssit käytettiin kokonaisuudessaan, mikä on osoitus ohjelman vahvasta 

tuloksellisuudesta ja valmiudesta käyttää jopa enemmän varoja; tähdentää, että 

etupainottaminen ei muuta ohjelmien kokonaisrahoituspuitteita, joten monivuotisen 

rahoituskehyksen toisella puoliskolla käytettävissä on vähemmän määrärahoja; pyytää 

budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan maksumäärärahojen riittävän tason 

tulevina vuosina ja tekemään kaikkensa uuden maksukriisin estämiseksi nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen viimeisinä vuosina; 

8. kehottaa komissiota varmistamaan, että Horisontti 2020 -ohjelmassa saavutetaan ilmastoa 

ja kestävyyttä koskevan EU:n rahoitusosuuden tavoiteosuudet; 

9. pitää valitettavana Horisontti 2020 -ohjelman määrärahoihin tehtyä 2,2 miljardin euron 

leikkausta Euroopan strategisten investointien rahastoon osoitetun rahoituksen vuoksi; 

korostaa sitoutuneensa lieventämään tällaisten leikkausten kielteistä vaikutusta 

vuotuisessa talousarviomenettelyssä; palauttaa mieliin kantansa, jonka mukaan uudet 

ohjelmat olisi rahoitettava talousarvioon otettavin uusin määrärahoin; kehottaa 

harkitsemaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä yhdeksännen 

puiteohjelman varojen lisäämistä ESIR-rahastoon siirretyillä varoilla, jotta nämä ongelmat 

voidaan ratkaista osittain; 

10. toteaa, että Horisontti 2020 -ohjelmassa ja seuraavassa puiteohjelmassa on otettava 

huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta sekä se, että Yhdistyneestä 

                                                 
1 Euroopan komissio, 2016, Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskeva seurantakertomus vuodelta 2015, s. 11. 
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kuningaskunnasta tulee EU:n ulkopuolinen maa ja sen osallistumisen jatkoon liittyy 

ehtoja; toivoo, että ratkaisut löytyvät nopeasti ottaen huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan johtava asema tutkimuksen ja kehittämisen alalla ja sen merkittävä rooli 

tiedeyhteistyössä koko EU:ssa; 

11. pyytää kiinnittämään huomiota Euroopan tutkimus- ja innovointialan valtavaan 

käyttämättömään potentiaaliin ja tarpeeseen varmistaa tieteellisten lahjakkuuksien 

pysyminen Euroopassa; korostaa tarvetta lisätä perustutkimuksen rahoitusta huipputason 

tieteen ja teollisuuden johtoaseman aloilla; pitää valitettavana, että nykyiset ohjelmat, 

kuten tulevia ja kehitteillä olevia tekniikoita koskeva ohjelma, Marie Skłodowska-

Curie -toimet ja Innovointi pk-yrityksissä, ovat pahasti ylikuormitettuja; kehottaa 

perustamaan korkeakouluihin yrityshautomoita, jotta voidaan kehittää startup-yrityksiä ja 

mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen; kannustaa unionia jatkamaan erittäin 

kunnianhimoisten rahoitusohjelmien hyväksi tekemäänsä työtään tulevaisuudessa; 

kehottaa jäsenvaltioita lisäämään rahoitusta kaikille ohjelmille, jotka ovat pahasti 

ylikuormitettuja; 

12. on tyytyväinen Euroopan innovaationeuvoston perustamiseen ja pyytää komissiota 

esittämään analyysin siitä, kuinka innovaationeuvosto täydentää muita olemassa olevia 

tutkimusohjelmia heikentämättä niitä; 

13. korostaa, että EU:n talousarvion olisi kuvastettava Horisontti 2020 -ohjelman 

kunnianhimoista tavoitetta tehdä EU:sta maailman johtava tieteeseen ja innovointiin 

perustuva talous ja yhteiskunta. 
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