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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että innovaatiokriteereinä on kaikilla tietämyksen sekä taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen toiminnan alueilla oltava yleinen etu, elämänlaadun parantaminen, 
hyvinvoinnin edistäminen sekä ympäristönsuojelu ja luonnon tasapainon säilyttäminen;

2. pitää myönteisenä komission tiedonantoa innovaatiounionista työllisyyttä ja kasvua 
edistävänä Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeena ja pitää tärkeänä välttää Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanossa virheitä, joita on tehty edellisen kymmenvuotiskauden 
aikana;

3. painottaa, että innovaatiokonsepti on luonteeltaan moniulotteinen ja kattaa tieteellisen 
tutkimuksen sekä kokeellisen ja teknisen kehittämisen (joka on innovaation kulmakivi) 
lisäksi myös uusien prosessien, menetelmien sekä organisaatio- ja käyttäytymismallien 
kehittämisen;

4. painottaa, että muun muassa ympäristönsuojelu, kansanterveys ja elintarviketurva sekä 
ilmastonmuutoksen torjunta ovat aloja, joilla innovointia on lisättävä eniten, mikä 
edellyttää nykyisen tieteellisen ja teknisen perustan vahvistamista; korostaa, että EU:n 
tulevissa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmissa on otettava kyseiset alat asianmukaisesti 
huomioon; pitää siksi tärkeänä sellaisen monialaisen lähestymistavan omaksumista, jonka 
lähtökohtana on ekosysteemien palautumiskyky;

5. ehdottaa, että tiede-, teknologia- ja innovaatiokapasiteetin kehittämisessä olisi 
panostettava esimerkiksi seuraaviin aloihin: tehokas resurssien käyttö, resurssien 
niukkuuden huomioon ottaminen, ekosysteemin ennalleenpalauttaminen, jätteiden 
hyötykäyttö ja kierrätys, ilmastonmuutos, aavikoituminen, luonnonkatastrofien riski, 
luonnon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, elintarvikkeiden laatu ja 
turvallisuus, demografiset muutokset ja uudet kulkutaudit;

6. ei pidä investointeja tiede-, teknologia- ja innovaatiokapasiteetin kehittämiseen ja 
vahvistamiseen pelkkänä keinona hyödyntää uusia ideoita, jotka voidaan muuttaa 
markkinoille lanseerattaviksi tuotteiksi ja palveluiksi, vaan välttämättömänä keinona 
ratkaista ongelmia ja vastata haasteisiin, joita ihmiskunnalla on tänään;

7. korostaa, että innovaatioiden on oltava keskeinen osa julkista politiikkaa seuraavilla 
aloilla: ympäristö, vesi, energia, liikenne, tietoliikenne, terveys ja koulutus; pitää tärkeänä 
edistää innovaatioiden rajatylittävää levitystä ja hyödyntämistä julkisella sektorilla, 
yksityisyrityksissä ja erityisesti pk-yrityksissä;

8. kehottaa komissiota lisäämään EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisen 
strategiakehyksen resursseja, jotta voidaan varmistaa biologisen ja lääketieteellisen 
tutkimusinfrastruktuurin kestävä tarjoaminen julkisena T&K-palveluna, jolla pyritään 
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kansalaisten elämänlaadun parantamiseen ja sellaisen osaamisyhteiskunnan
kehittämiseen, joka voi vastata Euroopan yhteiskunnallisiin haasteisiin;

9. katsoo, että innovaatiopolitiikan painottaminen mahdollistaa julkisten palvelujen 
ajantasaistamisen ja vahvistamisen useilla talous- ja yhteiskuntaelämän jo olemassa 
olevilla ja syntyvillä aloilla ja edistää siten kyseisen politiikan laatua ja vaikuttavuutta, 
uusien työpaikkojen luomista, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista sekä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta;

10. muistuttaa, että tutkimus- ja kehitysalan julkisilla laitoksilla on muun muassa 
ympäristönsuojelun, kansanterveyden ja elintarviketurvan alalla korvaamaton merkitys 
alakohtaisten julkisten politiikkojen muovaamisessa, julkisten riskien arvioinnissa, 
minimoimisessa ja hallitsemisessa sekä sertifioinnissa, standardisoinnissa ja sääntelyssä; 
katsoo, että nämä kuuluvat niihin erittäin tärkeisiin tehtäviin, joiden arvo on syytä 
tunnustaa ja säilyttää;

11. panee merkille Euroopan innovaatiopaneelin 2009 päätelmät, joiden mukaan talous- ja 
rahoituskriisillä on ollut suhteeton vaikutus eri maissa ja alueilla, mikä vaarantaa 
lähentymistavoitteen toteutumisen; pitää huolestuttavana, että jäsenvaltioille asetetut 
budjettivaatimukset voivat johtaa tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin kohdistuvien 
investointien vähenemiseen, millä voi olla haitallisia vaikutuksia; on yhtä mieltä siitä, että 
kaikkien jäsenvaltioiden ja alueiden olisi kuuluttava innovaatiounionialoitteen piiriin ja 
että on erittäin tärkeää välttää "innovaatiokuilun" syntymistä innovatiivisempien ja 
vähemmän innovatiivisten maiden ja alueiden välille;

12. katsoo, että tiede-, teknologia- ja innovaatiotoimien koordinoinnin tiivistäminen ei saisi 
estää tutkimuskapasiteettiin kohdistuvia investointeja tai vähentää niitä tietyissä 
jäsenvaltioissa tai tietyillä alueilla muiden jäsenvaltioiden tai alueiden kustannuksella, 
vaan että tiiviimmän koordinoinnin olisi pikemminkin edistettävä investointeja tutkimus-
ja kehitystoiminnan vakaan ja johdonmukaisen perustan kehittämiseen eri maissa ja 
alueilla niiden erityispiirteiden ja kehitystason mukaisesti, jotta voidaan edistää toivottua 
synergiaa ja hedelmällistä yhteistyötä;

13. korostaa rakennerahastojen ratkaisevaa roolia tiede-, teknologia- ja 
innovaatioinvestoinneissa; katsoo, että Euroopan sosiaalirahastolla ja Euroopan 
aluekehitysrahastolla on keskeinen rooli työntekijöiden kouluttamisessa ja heidän 
ammattitaitonsa kehittämisessä innovaatioiden alalla ja sellaisten alueellisten 
innovaatiostrategioiden rahoittamisessa, joilla voi olla myönteisiä alueellisia vaikutuksia 
ja joiden avulla voidaan parantaa kansalaisten elinoloja sekä edistää yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia sekä ympäristönsuojelua; pitää tärkeänä vahvistaa 
koheesiopolitiikkaa ja sen tavoitteita, joista muun muassa innovaatioiden edistäminen on 
keskeinen tavoite vuoden 2013 jälkeisessä rahoituskehyksessä;

14. painottaa EU:n ohjelmiin pääsyn helpottamista, ohjelmien koordinoinnin parantamista ja 
niiden yksityissektorin investointeja edistävän vaikutuksen tehostamista; korostaa, että 
Euroopan aluekehitysrahastoa olisi hyödynnettävä täysipainoisesti Euroopan laajuisten 
tutkimus- ja innovointivalmiuksien kehittämisessä;
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15. suhtautuu myönteisesti "eurooppalaisiin innovaatiokumppanuuksiin", joiden avulla 
pyritään lisäämään ja koordinoimaan T&K-investointeja sekä tehostamaan julkisten 
hankintojen koordinointia, jotta voidaan nopeuttaa innovaatioiden pääsyä markkinoille; 
painottaa kuitenkin, että hankintatoimilla ei saisi korvata yksityismarkkinoita eikä 
vääristää kilpailua vaan edistää niitä tehostamalla innovaatioiden levittämistä ja pitämällä 
samalla markkinat avoinna uudelleensuuntautumiselle;

16. korostaa, että innovointi ja T&K olisi rahoitettava pääasiallisesti yksityispääomalla; on 
tyytyväinen komission aikeisiin edistää riskipääomamarkkinoita;

17. pitää myönteisenä komission ehdotusta rahoitusvälineiden kehittämisestä tutkimukseen ja 
innovointiin kohdistuvien yksityisten investointien lisäämiseksi merkittävästi vuoteen 
2014 mennessä; suhtautuu myönteisesti ehdotettuun Euroopan investointipankin, 
kansallisten rahoituksen välittäjien ja yksityisten investoijien kanssa tehtävään 
yhteistyöhön kriittisten markkina-aukkojen täyttämistä koskevien ehdotusten 
esittämiseksi, joihin kuuluu muun muassa riskipääoman tarjoaminen nopeasti kasvaville 
yrityksille, riskinjaon rahoitusvälineen tarjoaminen T&K-hankkeita koskeville 
investoinneille sekä lainojen anto innovatiivisille nopeasti kasvaville pk-yrityksille;

18. pitää tärkeänä innovatiivisten ja dynaamisten yritysten tiellä vielä olevien esteiden 
poistamista esimerkiksi parantamalla erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia saada 
varhaista riskirahoitusta; toteaa, että toimivat sisämarkkinat on tärkein EU:n 
innovaatioiden vauhdittaja;

19. painottaa, että vakaat ja tehokkaat tiede-, teknologia- ja innovaatiojärjestelmät liittyvät 
erottamattomasti sellaisiin laadukkaisiin ja osallistaviin julkisiin koulutusjärjestelmiin 
kaikissa jäsenvaltioissa, joissa on kaikille avoin ja syrjimätön pääsy korkeimpiin 
koulutustasoihin; katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota tieteeseen, teknologiaan, 
ympäristöön ja terveyteen; korostaa, että joihinkin näistä aloista on joissakin 
jäsenvaltiossa investoitu vähän tai ei lainkaan vuosien aikana, mikä on johtanut 
huutavaan erityisosaamisen, muun muassa teknisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden, 
puutteeseen; katsoo, että tämä asiantila on korjattava;

20. katsoo, että tieteen ja sen monien sovellusten alalla saavutettu edistys ei merkitse sitä, 
ettei olisi tarvetta arvioida avoimesti ja monen keskeisesti kyseisten sovellusten eettisiä, 
sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia; huomauttaa, että on tarpeen edistää ja levittää 
tieteellistä kulttuuria kansalaisten keskuudessa;

21. katsoo, että olisi toteutettava toimia sellaisten aloitteiden tukemiseksi, joilla pyritään 
edistämään tieteellistä vuoropuhelua ja tutkimustulosten levittämistä mahdollisimman 
laajalti kansalaisille tiedeyhteisön lisäksi ja lisäämään siten kansalaisyhteiskunnan 
osallisuutta tutkimukseen;

22. katsoo, että tieteellinen ja teknologinen kehitys ja innovaatiot on otettava huomioon 
kehitysavun ja -yhteistyön politiikkojen määrittelemisessä; korostaa, että EU:n ei pidä 
ainoastaan viedä teknologiaa, vaan että sen on myös luotava aitoa yhteistyötä, jossa 
nojataan paikalliseen tietämykseen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen pyrittäessä 
löytämään ratkaisuja kehitysmaiden erityisongelmiin.
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23. painottaa, että Euroopan laajuinen koordinoitu lähestymistapa voi olla järkevä, jos 
mittakaavaedut ja eurooppalainen lisäarvo voidaan todentaa vaikutustenarvioinneissa; 
pitää tärkeänä T&K-hankkeisiin liittyvien jäsenvaltioiden ja EU:n toimien koordinoinnin 
selkeyttämistä ja tehostamista, jotta voidaan välttää kallis toisto ja päällekkäisyys, ja 
kannattaa siksi sellaisten toimien toteuttamista, joilla poistetaan liikkuvuuden ja 
rajatylittävän tutkimustoiminnan esteet;

24. pitää tärkeänä sellaisten indikaattoreiden kehittämistä, joiden avulla voidaan seurata 
innovaatiopolitiikan edistystä ja arvioida asianomaisten toimien vaikuttavuutta tutkimus-
ja innovaatiounionin tulostaulun esimerkin mukaisesti; pitää myönteisenä ehdotusta 
innovaatioiden edistymisen seuraamisesta jäsenvaltioissa "EU-ohjausjakson" puitteissa;

25. katsoo, että EU-patentin puuttuminen on "innovaatiovero", koska se heikentää 
kunnianhimoisten nuorten innovoijien mahdollisuuksia löytää kumppaneita kehittämään, 
rahoittamaan, tuottamaan ja myymään heidän läpimurtoinnovaatioitaan; painottaa, että 
yhtenäinen EU-patenttijärjestelmä mahdollistaisi nopeammat ja halvemmat 
patenttihakemukset innovatiivisille yrityksille ja helpottaisi riitojen ratkaisua sekä tekisi 
Euroopasta todella kilpailukykyisen globaaleilla markkinoilla; kannustaa siksi 
tiiviimpään yhteistyöhön tällä alalla ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ponnistelemaan 
yhdessä tämän asian puolesta;

26. korostaa, että standardien yhteentoimivuus voi edistää kasvua ja kilpailukykyä erityisesti 
silloin, kun standardit ovat markkinalähtöisiä eivätkä ylhäältä asetettuja; katsoo siksi, että 
"älykäs" sääntely standardien muodossa voi olla tärkeä innovoinnin vauhdittaja, jos 
säännökset ja standardit ovat oikeasuhteisia, pitäviä tulevaisuudessa ja tekniikasta 
riippumattomia ja ne on laadittu tavalla, joka innostaa lisäinnovointiin;

27. korostaa, että joillakin aloilla, esimerkiksi terveydenhuollossa, tutkimustulokset ovat 
edistäneet innovointia aina kun se on ollut tieteellisesti mahdollista, ja katsoo siksi, että 
komission kielteistä suhtautumista innovointiin ei voida monessa tapauksessa pitää 
perusteltuna;

28. katsoo, että koska innovointi liittyy tavallisesti läheisesti markkinoihin ja kehittyy 
epävirallisia teitä, EU:n olisi hiottava arviointimenetelmiään ottaen huomioon, että 
samoja arviointikriteereitä ei voida soveltaa kaikkiin aloihin;

29. pahoittelee, että innovaatioprotokollat on hyväksytettävä pitkällisillä 
hallintomenettelyillä, jotka hidastavat innovointia, heikentävät EU-markkinoiden 
kilpailukykyä ja estävät tieteellisen tiedon leviämistä terveydenhoidon 
ammattihenkilöstön keskuudessa, mikä on vastoin potilaiden etua;

30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita määrittelemään ja panemaan täytäntöön toimia, 
joilla pyritään saamaan käyttäjien ulottuville nopeasti tiedot arvokkaista innovaatioista 
koko Euroopassa ja varmistamaan, että tuoreet innovaatiot tulevat todella mahdollisten 
loppukäyttäjien saataville kohtuullisen ajan kuluessa;

31. korostaa, että on ensisijaisesti tarkistettava kliinisiä tutkimuksia koskevaa direktiiviä 
vuoropuhelussa tutkijoiden kanssa, jotta voidaan parantaa lääkkeiden kehittämistä sekä 
kliinisessä tutkimuksessa käytettävien lääkkeiden ja vaihtoehtoisten hoitojen vertailua 
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koskevaa sääntelykehystä (kuten todettiin Brysselissä 6. joulukuuta 2010 hyväksytyissä 
neuvoston päätelmissä lääkkeisiin liittyvästä innovoinnista ja solidaarisuudesta);

32. pitää erittäin tärkeänä uuden tietämyksen käyttämistä uusien ja parempien keinojen 
löytämiseksi syöpäsairauksien ennaltaehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoitamisessa sekä 
kyseisten tulosten saattamisessa nopeasti potilaiden ulottuville;

33. kehottaa komissiota noudattamaan (asiantuntijaryhmän tekemässä) seitsemännen 
puiteohjelman väliarvioinnissa annettua suositusta, jonka mukaan uusien välineiden 
kehittämisessä olisi pidettävä taukoa, kunnes nykyisiä välineitä on kehitetty riittävästi ja 
arvioitu asianmukaisesti, ja katsoo, että olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta 
välineitä lisäämällä;

34. pyytää komissiota esittämään parlamentille ulkoisen arvioinnin seitsemännen 
puiteohjelman sisällä perustetuista innovointivälineistä, kuten yhteisöistä ja yhteisistä 
eurooppalaisista teknologia-aloitteista, joiden arvioinnin olisi käsitettävä toiminta, 
ehdotuspyynnöt, innovointihankkeet ja niiden (mahdolliset) tulokset sekä julkinen ja 
yksityinen rahoitus.
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