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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että yhteisen strategiakehyksen tavoite on kattaa kaikki asianmukainen EU:n 
tutkimus- ja innovaatiorahoitus, jota myönnetään tällä hetkellä seitsemännen 
puiteohjelman, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman sekä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin kaltaisten EU:n aloitteiden välityksellä yhtenäisten päämäärien ja 
jaettujen strategisten tavoitteiden pohjalta;

2. katsoo, että rakenne- ja koheesiorahastoilla olisi täydennettävä EU:n tutkimus- ja 
innovaatiorahastoja, mutta ne eivät voi korvata niitä, ja koska kyseisten rahastojen 
päätavoitteet eroavat, ne olisi pidettävä edelleen erillään tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; katsoo lisäksi, että näiden rahastojen välisten synergioiden 
lisääminen on tärkeä tapa varmistaa eurooppalainen lisäarvo;

3. pitää myönteisenä komission ehdotuksia laajentaa innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käyttöä, jotta voidaan lujittaa EU:n talousarvion vaikutusvaltaa mutta kunnioittaa samalla 
täysimääräisesti budjetti- ja vastuuvapausvallan käyttäjien oikeuksia; pyytää komissiota 
parantamaan ensisijaisten kohderyhmien, kuten pk-yritysten (erityisesti siemen- ja 
alkuvaiheessa olevien yritysten), yliopistojen ja tutkimuskeskusten toimintaedellytyksiä ja 
mahdollisuuksia saada rahoitusta; vaatii, että pk-yrityksiä koskevat erityistoimet olisi 
toteutettava EIP:n suojissa sillä edellytyksellä, että ne eivät ohjaa varoja pois 
seitsemännen puiteohjelman rahoituksesta; kehottaa täsmentämään niin kutsuttujen 
pehmeiden lainojen käsitteen arviointia; pitää epäilyttävinä sellaisia lainajärjestelyjä, 
joihin sisältyy mahdollisuus muuttaa lainat apurahoiksi; pyytää komissiota ja EIP:tä 
toteuttamaan riskinjakorahoitusvälineen, jotka käytetään keskeisenä välineenä tutkimus-
ja innovaatiohankkeiden rahoittamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi, millä
varmistetaan pitkäaikainen talouskasvu ja työllisyys Euroopassa;

4. painottaa, että EU:n tutkimusrahoituksen riskejä pelkäävä kulttuuri estäisi rahoittamasta 
runsaasti riskejä sisältäviä tutkimusideoita, joilla olisi suurimmat 
läpimurtomahdollisuudet, ja kehottaa siksi omaksumaan luottamukseen perustuvan 
toimintamallin, jossa siedettäisiin paremmin riskejä ja epäonnistumisia – ja johon 
sisältyisi palkintojen käyttö ilman, että niillä korvataan asianmukaisesti strukturoitua 
rahoitusta – sen sijaan, että suositaan tuloksiin perustuvaa toimintamallia, joka on 
ristiriidassa innovatiivisen tieteellisen tutkimuksen perusluonteen kanssa;

5. on vakuuttunut, että toiminnan horisontaalisen yksinkertaistamisen kaikissa tutkimus- ja 
innovaatiohjelmissa olisi oltava yksi uuden ohjelmakauden tärkeimmistä tavoitteista 
yhdessä joustavuuden varmistavien toimien kanssa, ja kiinnittää huomiota 
yksinkertaistamista koskeviin tärkeisiin päätöksiin, jotka olisi tehtävä 
varainhoitoasetuksen käynnissä olevan tarkistuksen yhteydessä ja jotka koskevat 
ennakkomaksuja ja kustannusten tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen yksinkertaistamista 
sekä tutkimuspalkintojen käytön lisäämistä; painottaa tarvetta yksinkertaistaa edelleen 
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hakumenettelyjä ja valvontamekanismeja Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista 
tukea hakevien eduksi;

6. pyytää komissiota luomaan potentiaalisille tutkimus- ja innovaatiotoimijoille 
mahdollisuuksia huippututkimukseen kaikissa jäsenvaltioissa, joiden osallistumisaste 
seitsemänteen puiteohjelmaan on alhainen, mukaan luettuna kannustaminen rakenne- ja 
koheesiorahastojen tehokkaampaan ja joustavampaan käyttöön, mihin sisältyvät keinot 
varmistaa mahdollisimman tehokas synergia rahastojen välillä; korostaa 
yhteistyöhankkeisiin perustuvan rajatylittävän yhteistyön merkitystä ja korostaa tarvetta 
kehittää erityistoimia huippuosaamisen edistämiseksi kaikkialla Euroopassa;

7. toistaa kantansa, jonka mukaan vuoden 2013 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä laajamittaisiin hankkeisiin, kuten ITER ja Galileo, osoitetut varat olisi 
vahvistettava koko ohjelmakaudeksi ja rajattava, jotta varmistetaan niiden suunnittelun 
jatkuvuus ja järjestämisen vakaus; katsoo, että kaikki ylimääräiset kulut on rahoitettava 
talousarvion joustavuuden avulla sen sijaan, että varoja suunnataan uudelleen muiden 
ohjelmien, kuten tutkimuksen ja innovoinnin alan ohjelmien, kustannuksella;

8. tukee voimakkaasti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin vuosittaisten resurssien lisäämistä 
huomattavasti, sillä on käynyt ilmi, että ne voivat tuoda erinomaista eurooppalaista 
lisäarvoa ja auttaa toipumaan talouskriisistä ja parantamaan kilpailukykyä; tähdentää, että 
neuvoston hyväksymässä työllisyyttä ja kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa 
todetaan selvästi tarve saada lisävaroja tutkimukseen ja innovointiin;

9. korostaa edelleen, että on tärkeää edistää EU:n ja kansallisen tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoituksen täydentävyyttä; vaatii tässä yhteydessä EU:n ja kansallisen tason toimien 
parempaa koordinointia tehostetuilla yhteisillä ohjelmasuunnittelutoimilla, sovituilla 
yhteisillä standardeilla sekä nopeammilla, joustavimmilla ja yksinkertaisimmilla 
välineillä, joilla mahdollistetaan yhteisrahoittaminen;

10. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita sopimaan viipymättä erityisestä 
etenemissuunnitelmasta, jotta saavutetaan se Eurooppa 2020 -strategian tavoite, että 
tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään kolme prosenttia bruttokansantuotteesta; pyytää 
tässä yhteydessä vuotuista arviota kolmen prosentin tavoitteen toteuttamisesta EU:n 
ohjausjakson puitteissa, ja viittaa tämän tavoitteen edellyttämään valtavaan taloudelliseen 
sitoumukseen, mikä merkitsee EU:n ja kansallisille talousarvioille noin 130 miljardia 
euroa vuodessa ja kaksi kertaa niin paljon yksityiselle sektorille; korostaa tässä yhteydessä
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden merkitystä eurooppalaisen tutkimusalueen 
ja innovaatiounionin luomisen onnistumisessa.
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