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EHDOTUKSET

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

1. pitää tarpeellisena lisätä yhteiskunnallisia haasteita koskevaa tietämystä ja katsoo, että 
innovoinnin tukemista koskevat politiikat olisi suunnattava uudelleen ja niitä olisi 
käytettävä ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita, joihin kuuluvat muun muassa 
ilmastonmuutos, resurssi- ja energiatehokkuus, terveys ja demografiset muutokset; pitää 
innovatiivisten työllisyyspolitiikkojen ja innovointia varten tapahtuvan taitojen 
kehittämisen synergiavaikutuksia tärkeinä kestävässä taloudessa tapahtuvan uusien 
taitojen kehittämisen ja työpaikkojen luomisen kannalta, jotta voidaan ehkäistä ja korjata 
yhteiskunnallisia ongelmia sekä keskeisiä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, joita ovat 
esimerkiksi köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen; ehdottaa, että hyödynnettäisiin 
joidenkin jäsenvaltioiden kykyä käynnistää nopeasti innovointikumppanuuksia, kuten 
tapahtui aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen 
innovointikumppanuuden tapauksessa; 

2. katsoo, että innovoinnilla voi olla merkittävä rooli sosiaalisen koheesion vahvistamisessa, 
kun se parantaa tarjottujen palvelujen laatua, ja että siksi on luotava erityisiä ammatillisen 
koulutuksen ohjelmia;

3. pitää esimerkillisenä aktiivisen ja terveen ikääntymisen pilottihankkeelle asetettua 
tavoitetta, jonka mukaan terveiden elinvuosien määrää olisi kasvatettava kahdella 
vuodella vuoteen 2020 mennessä, ja katsoo, että kaikille innovointikumppanuuksille olisi 
asetettava selkeät tavoitteet, joita ilman innovointitoiminnalta jää puuttumaan näkemystä 
ja motivaatiota, jolloin mitattavien väli- ja osatavoitteiden asettaminen vaikeutuu;

4. korostaa lääketieteen alan tutkimuksen tärkeyttä, sillä yhdessä innovatiivisten sovellusten 
kanssa se edistää kasvua ja hyvinvointia ikääntyvässä yhteiskunnassa; tukee yliopistojen 
tutkimusyksiköiden ja lääketeollisuuden välistä tiivistä yhteistyötä, jotta voidaan luoda 
tuotteita ja palveluja, joita EU:n kansalaiset kiireellisesti tarvitsevat ensi 
vuosikymmenellä;

5. kiinnittää huomiota siihen, että innovointi on talouden kehittymisen kannalta ratkaisevan 
tärkeää ja että Euroopan unionin on rekrytoitava noin miljoona uutta tutkijaa, jotta 
voidaan täyttää tavoite, jonka mukaan 3 prosenttia BKT:sta on investoitava T&K-työhön, 
kuten todetaan Eurooppa 2020 -strategiassa; uskoo, että tämä tavoite voitaisiin saavuttaa 
helpommin lisäämällä merkittävästi naistutkijoiden määrää, joka on tällä hetkellä noin 
39 prosenttia julkisella alalla ja korkeakouluissa työskentelevistä tutkijoista ja 
19 prosenttia yksityisellä sektorilla työskentelevistä tutkijoista1;

6. painottaa, että tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on tärkeää kaikessa 

                                               
1 Lehdistötiedote "She Figures 2009 – major findings and trends", Euroopan komissio 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
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innovointitoiminnassa ja että on tärkeää tarjota koulutusta ja elinikäistä oppimista, jotta 
voidaan varmistaa, että myös haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät voivat täysin 
hyödyntää TVT:n potentiaalia; kehottaa edistämään TVT:n laajaa käyttöä, edistämään 
alan T&K-toimintaa, suosimaan avointa lähdekoodia, kehittämään käyttäjälähtöistä 
innovointipolitiikkaa ja siten mahdollistamaan yksityishenkilöiden ja pk-yritysten 
laajemman osallistumisen sovellusten ja uusien palvelujen kehittämiseen; muistuttaa, että 
tuki yrityksille, jotka tuottavat sisältöä TVT:n avulla, auttaa myös luomaan ja säilyttämään 
työpaikkoja ja kilpailukykyä;

7. korostaa, että T&K-investoinneilla on taipumus supistua talouskriisin aikana, vaikka on 
osoitettu, että ne yritykset ja jäsenvaltiot, jotka investoivat eniten näinä aikoina, saavat 
suurimman suhteellisen edun markkinoilla;

8. pitää tärkeänä tukea innovatiivisten yritysten perustamista ja kehittämistä siten, että 
yhdistetään julkinen ja yksityinen rahoitus ja täydennetään tätä riskipääomamekanismeilla 
ja teknisellä tuella hankkeiden toteuttamisessa;

9. korostaa, että suurin osa innovoinnin mahdollistavista aloitteista on peräisin 
yritysmaailmasta, minkä vuoksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten kanssa;

10. kehottaa osallistamaan ja voimaannuttamaan kaikki kansalaiset innovointiin 
yrittäjähengen lisäämiseksi; tukee komission esitystä Euroopan sosiaalisen innovoinnin 
pilottihankkeesta ja siitä että sosiaalisesta innovoinnista tehdään Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) ohjelmien keskeinen painopiste; katsoo, että innovointipolitiikkaa 
olisi tarkasteltava laajasti, ei ainoastaan teknisenä innovointina vaan myös aikaisempaa 
enemmän sosiaalisena ja palveluihin liittyvänä innovointina, joka auttaa parantamaan 
ihmisten välisen yhteistyön järjestämistä ja tukee sekä suoraa palvelujen tuotantoa että 
teollisuustuotantoa, joka kaipaa parempaa työn organisointia sekä uusien palvelujen avulla 
saavutettavia kilpailuetuja; kehottaa ESR:ää asettamaan painopisteeksi myös tarpeen 
investoida taitoihin, työllisyyteen, koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, jotta voidaan 
luoda enemmän ja parempia työpaikkoja kestävässä taloudessa energia- ja 
resurssitehokkuus huomioon ottaen;

11. kehottaa komissiota tiiviimpään yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan laatia 
keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteita siitä, mitä taitoja työmarkkinoilla tarvitaan, ja 
jotta voidaan kannustaa yliopistojen ja liike-elämän kumppanuuksia siten, että edistetään 
nuorten siirtymistä työmarkkinoille samalla kun autetaan luomaan innovatiivinen tietoon 
perustuva yhteiskunta, kehitetään soveltavaa tutkimusta ja luodaan paremmat 
työmarkkinanäkymät vastavalmistuneille;

12. panee merkille, että vaikka naisten osuus tutkimuksen ja teknologian aloilla on 
lisääntynyt, komission viimeisimmät tiedot osoittavat, että naisten osuus johtavista 
tutkijanpaikoista on vain 19 prosenttia, vaikka naisten osuus yliopisto-opiskelijoista on yli 
puolet1;

                                               
1 Lehdistötiedote "She Figures 2009 – major findings and trends", Euroopan komissio 2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
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13. huomauttaa, että kriisiaikoina on olennaista houkutella nuoria ihmisiä uudentyyppisiin 
työpaikkoihin ja varmistaa, että taitojen kehittämiseen tähtäävät ohjelmat edistävät 
nuorten pääsyä työmarkkinoille, jotta annetaan nuorille mahdollisuus hyötyä 
työpotentiaalistaan, torjutaan alle 25-vuotiaiden korkeaa työttömyyttä ja hyödynnetään 
nuoren sukupolven taitoja käyttää uusia teknologioita;

14. kehottaa voittamaan taitovajeen tieteen, teknologian, suunnittelun ja matematiikan alalla; 
pitää tärkeänä, että parannetaan koulutuksen laatua, helpotetaan pääsyä elinikäisen 
oppimisen ja ammatillisen koulutuksen piiriin, edistetään työntekijöiden jatkuvaa 
kouluttamista sekä järjestetään tällainen koulutus ja siihen osallistuminen inklusiivisella ja 
naisia syrjimättömällä tavalla; katsoo kuitenkin, että nämä toimenpiteet olisi kohdistettava 
ensi sijassa aikaisempaa vähemmän ammattitaitoa vaativissa tehtävissä työskenteleviin 
työntekijöihin, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa uusien teknologioiden 
käyttöönoton johdosta sekä niihin, jotka ovat jääneet työttömiksi, koska heillä ei ole 
rakennemuutoksen ja mukauttamisen edellyttämiä taitoja; muistuttaa myös tarpeesta 
kehittää kaikkia koulutustoimintoja kaikilla koulutuksen tasoilla laajamittaisemmin, jotta 
voidaan edistää luovuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä;

15. korostaa, että on tärkeää nostaa elinikäisen oppimisen tasoa ja kehittää koulutustoimintaa 
kaikille, jotta voidaan parantaa ekoinnovatiivisuutta ja yrittäjyyttä ja varmistaa, että 
työvoima voi mukauttaa taitonsa osaamiskoulutukseen nojautuvan kestävämmän talouden 
työmarkkinoiden tarpeisiin; kehottaa jäsenvaltioita, työnantajia ja työntekijöitä 
tunnustamaan taitojen hallinnoinnin, koulutuksen ja innovointia varten tapahtuvan 
elinikäisen oppimisen yhteiseksi tehtäväksi, kuten tunnustettiin työmarkkinaosapuolten 
vuonna 2002 tekemässä elinikäistä oppimista koskevassa puitesopimuksessa; 

16. pitää tärkeänä, että yksinkertaistetaan sääntöjä ja menettelyjä, jotka koskevat 
osallistumista eurooppalaisiin tutkimusohjelmiin;

17. korostaa, että on tärkeää luoda sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla suotuisat 
olosuhteet ja kannustimia, joilla lisätään osallistumista tohtoriopintoihin sekä 
osallistumista innovatiiviseen tutkimukseen, jotta voidaan estää aivovuoto ja antaa EU:lle 
mahdollisuus saada merkittäviä etuja vahvistamalla sen kilpailukykyä edistyksellisellä ja 
innovatiivisella tutkimuksella;

18. korostaa, että on tärkeää sisällyttää innovointi sekä yleiseen koulutukseen että elinikäiseen 
oppimiseen, jotta voidaan luoda työvoimapohja, joka pystyy vastaamaan uusia, 
korkealaatuisia ja pysyviä työpaikkoja tarjoavan kestävän ja innovatiivisen sosiaalisen 
markkinatalouden muuttuviin tarpeisiin;

19. katsoo, että olisi pikaisesti luotava toimiva eurooppalainen tutkimusalue, jolla yhteistyö 
perustuu ensi sijassa jäsenvaltioiden välisiin vapaaehtoisiin järjestelyihin; toteaa, että olisi 
poistettava tutkijoiden liikkuvuuden esteet ja luotava edistyksellinen eurooppalainen 
tutkimusinfrastruktuuri; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä uusien 
jäsenvaltioiden tutkijoihin, jotta heidän potentiaaliaan voidaan hyödyntää 
mahdollisimman hyvin;

                                                                                                                                                  
EN&guiLanguage=en.
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20. tukee tavoitetta lisätä tutkijoiden määrää unionin alueella miljoonalla tutkijalla vuoteen 
2020 mennessä, ja toteaa, että tällaisella valtavalla panostuksella olisi merkittäviä 
kertautuvia työllisyysvaikutuksia, mutta katsoo samalla, että tavoite on erittäin haastava ja 
se vaatisi maakohtaista tavoiteasettelua ja määrätietoista työtä; toteaa, että julkisella 
sektorilla ei välttämättä ole riittäviä varoja tähän, joten vaikka korkeakouluissa ja 
julkisissa tutkimuslaitoksissa on suuri tarve lisätä tutkijanvirkoja, suurimman osan uusista 
tutkijoista tulee sijoittua yksityiselle sektorille; toteaa, että tutkijoiden määrää enemmän 
tulee kiinnittää huomiota heidän innovaatiokykyynsä, koulutuksensa laatuun, 
eurooppalaiseen tutkimuksen työnjakoon, tutkimusresursseihin ja tutkimuksen laatuun;

21. toteaa, että koska tieteen ja teknologian korkea-asteen opiskelijoista on pulaa, on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että opiskelijat eivät keskeytä opintojaan ja 
että heidän mahdollisuuksiaan valita opiskelupaikka ei rajoiteta taloudellisin perustein, ja 
katsoo siksi, että on edelleen tuettava osaksi jäsenvaltioiden rahoittamien pankkilainojen 
saatavuutta;

22. kehottaa käynnistämään erityisen EU:n aloitteen tyttöjen houkuttelemiseksi teknisille 
aloille (matematiikka, tietojenkäsittely, luonnontieteet ja teknologia) ja näillä aloilla 
edelleen vallitsevien stereotypioiden torjumiseksi; painottaa, että viestimet ja koulutus 
ovat olennaisen tärkeitä stereotypioiden torjunnassa;

23. korostaa, että on edistettävä politiikkoja, jotka kannustavat tutkijoita pysymään EU:n 
jäsenvaltioissa edistämällä houkuttelevia työskentelyoloja julkisissa tutkimuslaitoksissa;

24. korostaa, että on vähennettävä byrokratiaa ja poistettava tutkijoiden liikkuvuuden esteitä, 
jotta voidaan varmistaa, että he voivat tuoda ajatuksia ja innovatiivisia ratkaisuja ja 
teknologioita muista innovatiivista kansantalouksista Euroopan unioniin;

25. ehdottaa, että innovaatioita edistettäisiin julkisen sektorin myös valtioiden rajat ylittävillä 
yhteishankinnoilla, poistamalla lainsäädännöllisiä esteitä siltä, että julkisia hankintoja 
käytetään innovaatioiden edistämiseen, ja etenemällä siihen suuntaan, että innovaatioiden 
edistämiseen tarkoitettujen julkisten hankintojen osuuksille asetetaan minimitavoitteita, 
sekä koordinoimalla EU:n, jäsenvaltioiden ja alueellista julkista rahoitusta entistä 
paremmin ja vähentämällä siihen liittyvää byrokratiaa ja näin tekemällä osallistuminen 
helpoksi erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, lisäämällä julkisten tietoaineistojen 
käyttöä, tutkimustulosten asettamista nykyistä paremmin saataville ja hyödynnettäviksi 
sekä toimilla, joilla edistetään riskipääoman investointeja kasvuyrityksiin;

26. katsoo, että EU:n alueella tutkimustuloksia hyödynnetään kaupallisesti liian hitaasti tai 
vähäisessä määrin ja kehottaa perustamaan yrityshautomoita, jotka ovat aktiivisesti 
innovaatioita etsien yhteydessä korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin ja joiden tehtävänä 
on edistää tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä esimerkiksi yrityskontaktien kautta 
tai auttamalla löytämään "bisnesenkeleitä" tai siemenrahoitusta uusien yritysten 
perustamiseksi;

27. pitää tärkeänä, että innovointia edistetään luomalla uusia markkinamahdollisuuksia, jotta 
innovatiivisten tuotteiden kysyntää ja markkinoita voidaan tukea;

28. huomauttaa, että rahoitettavilla tutkimushankkeilla tulee pyrkiä mitattaviin tuloksiin ja 
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innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta tulee mitata soveltuvilla seurantaindikaattoreilla;

29. korostaa, että innovaatiounionia koskevan aloitteen täysi onnistuminen edellyttää, että 
omaksutaan integroitu tapa muotoilla politiikkoja ja suunnitella välineitä, jotka liittyvät 
tutkimukseen ja innovointiin, huolehditaan vahvasta koordinoinnista toimielinten välillä 
sekä otetaan kaikki relevantit sidosryhmät täysimittaisesti ja suoraan mukaan valintoihin 
ja päätöksentekoprosesseihin.
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