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EHDOTUKSET

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

1. pahoittelee, että seitsemättä puiteohjelmaa ja riskinjakorahoitusvälinettä koskevat 
komission tiedonannot annettiin liian myöhään, minkä vuoksi oli tuskin lainkaan aikaa 
tehdä mukautuksia;

2. painottaa, että väliarviossa tuodaan esiin puutteita; pyytää komissiota paneutumaan niihin 
perinpohjaisesti ja kiirehtimään vastaavasti seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanoa;

3. korostaa, että nykyisen seitsemännen puiteohjelman ja tulevien puiteohjelmien 
suunnittelun ja toteutuksen on perustuttava yksinkertaisuuden, vakauden, 
oikeusvarmuuden, johdonmukaisuuden, osaamisen ja luottamuksen periaatteisiin;

4. pitää myönteisinä riskinjakorahoitusvälinettä ja muita innovatiivisia rahoitusvälineitä, 
joilla vahvistetaan EU:n talousarvion vipuvaikutusta, ja kunnioittaa samalla täysin 
budjettivallan käyttäjän ja vastuuvapauden myöntävän viranomaisen oikeuksia; painottaa 
tarvetta luoda kyseisiä välineitä koskevat toimivat toteutusmekanismit; pyytää komissiota 
parantamaan ensisijaisten kohderyhmien, kuten pk-yritysten sekä korkea-asteen 
oppilaitosten, mahdollisuuksia saada rahoitusta;

5. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia vahvistaa tutkimuslaitosten ja teollisuuden 
välisiä yhteyksiä keinona luoda työpaikkoja ja lisätä tuottavuutta hyödyntämällä kaikkia 
tutkimukseen ja kehitykseen tarkoitetun rahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia;

6. on vakuuttunut, että yksinkertaistamisen olisi oltava yksi seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman väliarvioinnin jälkeisistä ensisijaisista tavoitteista; korostaa tarvetta 
yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä pienten organisaatioiden ja pk-yritysten 
osallistumisen edistämiseksi ja niiden hakemusten määrän lisäämiseksi;

7. pitää tärkeänä panostaa voimakkaammin tutkimusinfrastruktuuriin, mikä hyödyttäisi myös 
pk-yrityksiä ja teollisuutta;

8. painottaa, että EU:n tutkimusrahoituksen riskejä pelkäävä kulttuuri estäisi sellaisten 
korkeariskisten tutkimusideoiden rahoituksen, joilla olisi suurimmat 
läpimurtomahdollisuudet, ja ehdottaa siksi sellaisen luottamukseen perustuvan 
toimintamallin omaksumista, jossa siedettäisiin paremmin riskejä ja epäonnistumisia, 
vaihtoehtona pelkästään tuloksiin perustuvalle toimintamallille, joka voisi vaikeuttaa 
innovatiivista tutkimusta;

9. on tyytyväinen henkilöstökustannusten hyväksymistä koskevien menettelyjen 
yksinkertaistamiseen ja pyytää komissiota selvittämään, mitä muita toimintoja voitaisiin 
yksinkertaistaa, myös ottaen huomioon hakijoiden luontoissuorituksina antaman 
panoksen; on hyvin sitoutunut edelleen yksinkertaistamaan EU:n talousarvion 
täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä erityisesti tutkimusmenojen osalta; kehottaa 
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komissiota edelleen yksinkertaistamaan hakumenettelyä muun muassa auttamalla 
tutkijoita löytämään hankekumppaneita; pyytää komissiota priorisoimaan eri ohjelmien ja 
jäsenvaltioiden ohjelmien välistä vaihtoa ja yhteistyötä sekä avoimuutta;

10. suosittelee tukikelpoisten kustannusten määritelmän tulkinnan yksinkertaistamista ja 
selventämistä; kehottaa esittämään täsmällisemmät, yhtenäisemmät ja avoimemmat 
menettelysäännöt tarkastuksia varten;

11. kehottaa komissiota pikaisesti ratkaisemaan meneillään oleviin tarkastuksiin liittyvät 
aiemmat tapaukset ja tekemään sen hienotunteisesti ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteita noudattaen;

12. kehottaa komissiota edelleen mukauttamaan seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaiseksi, kuitenkin niin, että seitsemännen 
puiteohjelman kokonaisrahoitus pysyy ennallaan;

13. muistuttaa, että kaikki seitsemännen puiteohjelman parannukset olisi tehtävä seuraavaa 
puiteohjelmaa ajatellen.
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