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Johdanto

Euroopan yhteisön TTK-toimia on toteutettu vuodesta 1984 lähtien monivuotisten 
puiteohjelmien avulla. Euroopan yhteisön kuudennen puiteohjelman määrärahat olivat 
noin 17 miljardia vuosina 2002–2006, ja puiteohjelmasta oli vuoden 2008 loppuun mennessä 
investoitu "epäsuoriin" TTK-toimiin arviolta 25 miljardia euroa.

Kuudennessa puiteohjelmassa otettiin käyttöön kaksi uutta välinettä, joilla tähdättiin 
erityisesti "eurooppalaisen tutkimusalueen integrointiin ja lujittamiseen":

– "huippuosaamisen verkostot" (167 hanketta, joita rahoitettiin kuudennesta puiteohjelmasta 
ja joihin EU osoitti 1,2 miljardia euroa), joilla pyrittiin ensisijaisesti verkoston jäsenten 
tutkimustoimien huomattavaan ja pitkäaikaiseen integroimiseen ja siten vastaamaan 
alakohtaisesti suoraan eurooppalaisen tutkimustoiminnan hajanaisuutta kokevaan ongelmaan; 
ja

– "integroidut hankkeet" (lähes 700 hanketta, joita EU rahoitti 6,5 miljardilla eurolla), joilla 
pyrittiin tuottamaan alakohtaisten painopisteiden toteuttamiseen tarvittavaa tietoa 
tavoittelemalla kunnianhimoisia, selkeästi määriteltyjä ja eurooppalaisen ulottuvuuden 
sisältäviä tieteellisiä ja teknologisia tavoitteita.

1) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus (sisältö, havainnot ja suositukset)

a) Tarkastuksen sisältö 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa arvioitiin,

 missä määrin huippuosaamisen verkostoilla ja integroiduilla hankkeilla edistettiin 
perustamissopimuksessa asetettujen tutkimuspolitiikan tavoitteiden ja niiden omien 
tavoitteiden saavuttamista

 tukiko komissio vaikuttavalla tavalla hankkeiden toteuttamista niin, että se antoi 
edunsaajille tarvittavaa ohjeistusta, huolehti sopimusten hallinnoinnista ja seurasi
hankkeiden etenemistä

 missä määrin kuudennella puiteohjelmalla lisättiin TTK-investointeja.

b) Tilintarkastustuomioistuimen havainnot

Selvän toimintalogiikan puuttuminen

Tilintarkastustuomioistuin huomasi, että kuudennen puiteohjelman välineillä onnistuttiin
edistämään tutkimusyhteistyötä ja laadultaan kohtuullisia hankkeita. Välineiden käyttöön ei 
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kuitenkaan sovellettu selkeää toimintalogiikkaa, SMART-tavoitteita1 eikä 
tulosindikaattoreita.

Erityistavoitteet saavutettiin vain osittain

Uusille välineille asetetut erityistavoitteet saavutettiin vain osittain. Vain pienellä osalla 
huippuosaamisen verkostoista kyettiin integroimaan verkostojen jäsenten tutkimustoimia niin, 
että tutkimustoimista tuli asteittain itseään ylläpitäviä. Tarkastetuilla integroiduilla hankkeilla 
ei onnistuttu houkuttelemaan lisää resursseja yksittäisiltä osallistujilta eikä löytämään uusia 
julkisen tai yksityisen rahoituksen lähteitä. 

Komission hallinnoinnissa puutteita

Tilintarkastustuomioistuimen mukaan komission hallinnoinnissa ilmeni puutteita, jotka 
vähensivät toimien vaikuttavuutta.

TTK-investointien lisäämistä koskevia tavoitteita ei saavutettu

Kuudennella puiteohjelmalla ei onnistuttu lisäämään osallistujien TTK-investointeja 
merkittävästi viidenteen puiteohjelmaan verrattuna. Yksityisen sektorin osallistuminen jopa 
suhteessa väheni. Nimittäin ensisijaisten aihealueiden kokonaismäärärahoista suunnattiin pk-
yrityksille pienempi osa (10 prosenttia) kuin viidennessä puiteohjelmassa (12 prosenttia), ja 
seitsemättä puiteohjelmaa koskevat ensimmäiset tulokset osoittavat osuuden laskevan 
edelleen.

c) Tilintarkastustuomioistuimen suositukset

Tilintarkastustuomioistuin esitti tiivistetysti seuraavat suositukset:

1. Meno-ohjelmien pitäisi perustua selkeään toimintalogiikkaan niin, että välineet on 
kytketty realistisiin tavoitteisiin. Olisi aiheellista harkita vain yhden tavoitteen 
asettamista välinettä kohden. Jokaiselle ohjelmalle pitäisi asettaa tarkoituksenmukaiset 
tulosindikaattorit, joiden avulla voidaan seurata tuotoksia, seurauksia ja vaikutuksia.

2. Komission olisi tutkittava, onko huippuosaamisen verkostoille ja integroitujen 
hankkeiden kaltaisille yhteistyöhankkeille asetettu realistiset tavoitteet ja 
saavutetaanko niiden avulla huomattavia etuja tutkimusyhteistyön perinteisiin 
välineisiin verrattuna. Komission on arvioitava, onko rahoituksen myöntämistä 
perusteltua jatkaa seitsemännen puiteohjelman yhteydessä, kun otetaan huomioon 
verkostojen aiemmat saavutukset, EU:n tasolla saatava lisäarvo ja se, millaiset 
mahdollisuudet verkostoilla on kehittyä itseään ylläpitäviksi.

3. Komission olisi tutkittava syitä, jotka vaikuttavat osallistujien TTK-investointien 
suhteelliseen vähäisyyteen tavoitteisiin nähden, ja ehdotettava erityistoimenpiteitä. 

                                               
1 SMART-tavoitteet ovat EU:n varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti erityisiä, mitattavissa ja 
toteutettavissa olevia, asiaan kuuluvia ja ajallisesti määriteltyjä tavoitteita.
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4. Komission olisi huolehdittava selkeästä ja oikea-aikaisesta ohjeistuksesta, 
nopeutettava sopimusten tekemistä ja parannettava hankeseurantaa.

2. Komission vastaukset

Komissio katsoi, että puiteohjelmat ovat aina perustuneet johdonmukaiseen 
toimintalogiikkaan. Kuudennessa puiteohjelmassa komission työohjelmiin oli sisällytetty 
SMART-perusteiden oleellisia osia, vaikka tätä ei selkeästi vaadittukaan tuolloin sovelletussa 
varainhoitoasetuksessa. Kaikki seitsemännen puiteohjelman työohjelmat sisältävät selvityksen 
odotetuista vaikutuksista. Lisäksi komissio katsoi, että kuudetta puiteohjelmaa oli seurattu ja 
arvioitu asianmukaisesti.

Komissio katsoi, että huippuosaamisen verkostoja, joissa saavutettiin yhteistyökumppaneiden 
välinen pitkäaikainen integroituminen, oli paljon, ja hankkeiden yleistä laatua pidettiin 
hyvänä.

Komissio huomautti, että kuudennen puiteohjelman osallistumisprosentit vastaavat viidennen 
puiteohjelman osallistumisprosentteja, kun huomioon otetaan kaupallista toimintaa 
harjoittavat ja yksityiset organisaatiot, sekä katsoi, että pk-yritysten osallistumisesta 
seitsemänteen puiteohjelmaan oli vielä liian aikaista tehdä päätelmiä.

Lopuksi komissio totesi uskovansa, että kuudes puiteohjelma on edistänyt tuntuvasti 
tutkimustoimintaa. 

3. Talousarvion valvontavaliokunnan huomiot ja suositukset, jotka voidaan 
sisällyttää mietintöluonnokseen vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 
(varainhoitovuosi 2008)

Euroopan parlamentti

Yleisiä huomautuksia

1. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen rakentavia suosituksia ja yleisesti 
myönteistä lausuntoa laadultaan kohtuullisten tutkimushankkeiden ja 
tutkimusyhteistyön edistämisestä yhteisön tutkimuspolitiikkaan kuuluvien 
"huippuosaamisen verkostojen" ja "integroitujen hankkeiden" avulla;

2.  pitää hienona sitä, että tilintarkastustuomioistuin katsoo kuudennen puiteohjelman 
tarkastettujen välineiden edistäneen hankkeiden osallistujien välistä hyvää ja 
tuloksekasta tutkimusyhteistyötä;

Menettelyjen alkuvaihe

3. panee merkille, että odotusten ja toteutuksen välillä on kuilu – toisin sanoen kun 
hankkeita tarkasteltiin jälkikäteen, alkuvaiheessa annettu "erinomainen" arvio säilyi 
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alle 55 prosentissa kaikista hankkeista; kehottaa komissiota tarkistamaan 
arviointimenettelyjään;

4. muistuttaa, ettei valtaosa hakemuksista ylitä "huippuosaamisen" rajaa (vain 15–
20 prosenttia ylittää sen) ja että hakijat joutuvat maksamaan hakemisesta aiheutuvat 
kustannukset (jotka voivat nousta yksittäisissä tapauksissa jopa 300 000 euroon); 
kehottaa tältä osin komissiota käyttämään tervettä järkeä (esimerkiksi monivaiheisia 
menettelyjä), jotta määrärahat käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti tutkimukseen 
eikä "tutkimushallintoon"; 

5. pitää valitettavana sitä, että vain 53–86 prosenttia kaikista asianosaisista ymmärtää 
kunnolla kuudennessa puiteohjelmassa käytettyjen välineiden luonteen sen mukaan, 
kuinka ovatko ne mahdollisesti menestyneet hakumenettelyssä; pitää valitettavana sitä, 
että joissakin tapauksissa väline valittiin ilmeisesti verotusnäkökohtien eikä 
olennaisten näkökohtien perusteella; panee merkille, että kumppaneiden suuri määrä 
huippuosaamisen verkostoissa ja komission voimakas keskittyminen oikeudelliseen 
integraatioon ovat erityisiä haasteita, ja ottaa huomioon, että huippuosaamisen 
verkostojen tulevaisuutta pohtinut asiantuntijaryhmä on suositellut, että suurempia 
kumppanuuksia pitäisi muodostaa vain poikkeuksellisesti asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa1;

Huippuosaamisen verkostojen muodostaminen

6. pitää valitettavana sitä, että vaikka parlamentti on pyytänyt toteuttamaan 
tutkimusohjelmat palvelualttiimmalla ja asiakaslähtöisemmällä tavalla, tutkimusalan 
kaikki pääosastot kattavan "keskitetyn palvelupisteen" järjestelmän kehittämisessä 
sekä hakumenettelyjen, vaadittavien asiakirjojen ja johdonmukaisen viestinnän 
yhtenäistämisessä on edistytty vain vähän; korostaa, että yleisö pitää komissiota 
yhtenä yksikkönä; 

7. vaatii tältä osin komissiota ryhtymään viimein asianmukaisiin toimiin soveltaakseen 
ennakoivaa lähestymistapaa asiakastuessa ja sisäisessä laadunvalvonnassa, toisen 
tason standardointi ja yhdenmukainen hallinnointi mukaan luettuina; kehottaa 
komissiota julkaisemaan verkossa kaikki lakitekstit, joihin tukisopimukset perustuvat, 
mukaan luettuna tarvittaessa viittaukset Belgian lainsäädäntöön;

8. muistuttaa, että parlamentti on pyytänyt jatkuvasti keventämään hallinnollista taakkaa 
erityisesti tukimenettelyissä2; pitää valitettavana sitä, että sopimuksen tekoon kuluu 
keskimäärin 13 kuukautta eli neljä kuukautta enemmän kuin viidennessä 
puiteohjelmassa; pyytää komissiota käyttämään seitsemännessä puiteohjelmassa 
olemassa olevia hallinnollisia välineitä, kuten PIC-koodeja (Personal Identification 
Code) ja organisaation nimeämiä edustajia (Legal Entity Appointed Representative, 
LEAR);

                                               
1 Ks. huippuosaamisen verkostojen tulevaisuutta pohtineen asiantuntijaryhmän loppukertomus (syyskuu 2008 –
"asiantuntijoiden kertomus"), s. 21.
2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
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9. on tyytymätön siihen, ettei kuudennessa puiteohjelmassa saavutettu yksityisten 
tahojen, erityisesti pk-yritysten, osallistumisen lisäämistä koskevaa tavoitetta; on 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että tietyt säännökset 
vähensivät aktiivisesti niiden osallistumista; katsoo kaiken kaikkiaan, että säännökset 
ja säännöt (myös mallisopimukset ja ohjeet) ovat liian monimutkaisia ja itsessään 
estävät tutkimuspolitiikan tehokkaan ja tuloksekkaan toteuttamisen; 

10. panee merkille, että arvioinneissa keskityttiin pikemminkin panoksen kuin tuloksen 
tarkasteluun; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että 
asianmukaisten SMART-tavoitteiden asettaminen hankkeen alussa on keskeinen 
tekijä, joka ratkaisee hankkeen etenemisen ja mahdollisen onnistumisen; korostaa, että 
raportointivaatimusten on oltava tarkoituksenmukainen keino valvoa ja arvioida 
integraation edistymistä ja olennaista edistymistä1 ja ettei niitä pidä käyttää 
rankaisukeinona tai keinona sekaantua koordinaattorin muihin harkinnanvaramaisiin 
johtotehtäviin, kunhan nämä ovat lainsäädännön mukaisia;

Kestävyys ja tuleva kehitys

11. pitää valitettavana sitä, ettei useimmissa tapauksissa onnistuttu saamaan aikaan 
alkuvaiheen rahoituskauden jälkeen jatkuvaa kestävää integraatiota ja että 
tilintarkastustuomioistuin katsoo viiden vuoden mittaisen alkuvaiheen rahoituskauden 
osoittautuneen epärealistiseksi; kannattaa ehdotusta soveltaa hyvin kilpailullisia ja 
erottelukykyisiä kriteerejä jatkettaessa sellaisten huippuosaamisen verkostojen 
rahoitusta, jotka väittävät voivansa kehittyä itseään ylläpitäviksi (asiantuntijoiden 
kertomus, s. 28);

12. panee kiinnostuneena merkille asiantuntijaryhmän ehdotuksen tutkia mahdollisuutta 
esittää ERA-NET-hankkeiden ja seitsemännen puiteohjelman välisiä koordinoituja 
pyyntöjä, joissa yhdistettäisiin kansallisia ja yhteisön varoja2, sekä kaikkia 
toimenpiteitä, joilla lisätään CORDIS-tietokannan avoimuutta ja käytettävyyttä 
tutkimustulosten vaihtamisen varmistamiseksi eurooppalaisella tutkimusalueella 
(parhaita käytäntöjä koskevien esimerkkien vaihtaminen);

13. on erittäin huolestunut siitä, että tapa, jolla komission tilintarkastusstrategiaa on 
sovellettu kuudenteen puiteohjelmaan, on jo johtanut siihen, että kaksi entistä 
osallistujaa ovat käynnistäneet oikeusjutut; korostaa, että kaiken pitkäaikaisen 
yhteistyön täytyy perustua luotettavuuteen, ja pyytää uudelleen komissiolta, että 
oikeusturvan takaamiseksi se jättäisi tekemättä uuden tilintarkastuksen, jossa 
sovelletaan kuudennen puiteohjelman mallisopimuksen yleisissä ehdoissa (liite II) 
vahvistettujen kustannusten tukikelpoisuuskriteerien uusia tulkintoja, jo 
hyväksymiensä ja maksamiensa kuudennen puiteohjelman hankkeiden tapauksessa3;
vaatii komissiota etsimään kovemmin ratkaisua ja ilmaisee toivovansa vuoropuheluun
perustuvaa ratkaisua;

                                               
1 Asiantuntijoiden kertomus, s. 26.
2 Asiantuntijoiden kertomus, s. 27.
3 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).
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14. kehottaa komissiota etsimään ratkaisuja, joilla turvataan luotettavuus ja jatkuvuus 
keskipitkällä aikavälillä puiteohjelmien, erityisesti kahdeksannen puiteohjelman, 
täytäntöönpanossa ja suunnittelussa, sekä erityisesti soveltamaan yhtenäisesti 
vahvistettuja määräaikoja ja menettelysääntöjä.


