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EHDOTUKSET

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

1. pyytää, että yhteinen strategiakehys on johdonmukainen teollisuuspolitiikan kanssa ja että 
sillä edistetään tutkimus- ja innovointiohjelmien ja koheesiorahastojen keskinäistä 
koordinointia, mikä ei kuitenkaan saa tapahtua rahastoihin kohdennettujen varojen 
kustannuksella;

2. katsoo, että tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa Euroopan unioni on jäämässä jälkeen 
suurista talouksista, kuten Yhdysvallat ja Japani, sekä Kiinan kaltaisista nopeasti 
kehittyvien talouden maista; kehottaa siksi komissiota ehdottamaan yhteistä 
strategiakehystä, joka takaisi tutkimukseen ja innovointiin suunnattujen EU:n varojen 
tehokkaan käytön; katsoo, että tarvitaan integroidumpaa lähestymistapaa, jotta voidaan 
edelleen kehittää koulutusta, tutkimusta ja innovointia sekä saavuttaa tavoite varata 
kolme prosenttia BKT:sta tutkimukseen ja kehitykseen;

3. peräänkuuluttaa yhteistä strategiakehystä hallinnon yksinkertaistamiseksi siten, että 
kehitetään yhdenmukaistetummat säännöt, jotka koskevat kaikkia EU:n tutkimus- ja 
innovointiohjelmien osallistujia; on komission kanssa samaa mieltä siinä, että Euroopan 
unionin standardit ovat tärkeä keino saada tutkimustuloksia markkinoille ja yleistää 
teknologioita ja että ne voivat olla tässä avainasemassa vain, jos pysytään teknologian 
kehityksen ja yhä nopeampien tuotekehittelysyklien kanssa samassa tahdissa;

4. korostaa asemaa, joka standardoinnilla saattaa olla tutkimuksen ja innovoinnin 
edistämisessä, koska se myötävaikuttaa kilpailukykyyn ja tarjoaa kuluttajille paremman 
suojan; kehottaa siksi pitämään standardoinnille annettua merkitystä yhtenä hankkeiden 
arviointiperusteena;

5. uskoo innovoinnin ja luovuuden olevan olennaisia talouden elpymiselle ja katsoo, ettei 
pidä aliarvioida sitä, miten tärkeää on muuttaa unionin tieteelliset ja teknologiset 
läpimurrot uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi; odottaa, että riittävästi varoja ja uusia 
sijoituksia kohdennetaan siten, että luodaan aidot tiedon sisämarkkinat, jotka 
houkuttelevat innovointia edistäviä yrityksiä ja yrittäjiä ja luovat uusia lisäarvoa tuottavia 
työpaikkoja ja joilla ratkaistaan suurimpia yhteiskunnallisia haasteita;

6. korostaa, että on tärkeää luoda huippuosaamisen verkostoja ja integroida unionin 
toimintalinjat ja jäsenvaltioiden käynnistämät strategiat vahvistamalla paikallis- ja 
aluehallinnon asemaa; katsoo, että jäsenvaltioiden tutkimukselle ja innovoinnille 
kohdennettujen varojen yhdistäminen toisi enemmän näkyvää lisäarvoa tuloksina, koska 
se toisi uusia mahdollisuuksia suurten strategisten hankkeiden rahoittamiseen;

7. suosittelee, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti sisällytetään täysin yhteiseen 
strategiakehykseen, jotta voitaisiin luoda yrityksiä ja teollisuutta varten eurooppalainen 
huippuosaamiskeskus, joka voisi kilpailla globaalien tutkimusalan toimijoiden kanssa 
EU:n innovaatio-osaamisen ja kilpailukyvyn vaalimisessa ja edistämisessä sekä samalla 
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puuttua aivovientiin, houkutella kansainvälisiä kykyjä sekä edistää kasvavan osaamisen 
taloutta;

8. korostaa, että on tärkeää edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
perustamista; pyytää yksinkertaistamaan yhteisiä teknologia-aloitteita, jotta vältettäisiin 
huomattavien varojen osoittaminen vain muutamiin hankkeisiin, samoin kuin 
yksinkertaistamaan valtiontukia koskevia sääntöjä noudattaen täydellistä avoimuutta ja 
käyttämällä tehokkaita, byrokratiaa aiheuttamattomia valvontamenettelyjä, jotta 
innovointi ei esty pitkällisten käsittelyjen vuoksi;

9. peräänkuuluttaa julkisen sektorin ostovoiman käyttöä innovaation edistämiseen julkisilla 
hankintamenettelyillä, joihin kuuluvat esikaupalliset hankinnat, jotka voivat antaa 
julkisille viranomaisille mahdollisuuden jakaa riskejä ja hyötyjä toimittajien kanssa ilman 
valtiontukia; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että sopimusosapuolet kunnioittavat 
tarjouksen esittävien yritysten innovatiivisten ratkaisujen luottamuksellisuutta etenkin 
taitotiedon alalla; ehdottaa asiaankuuluvien valtiontukia ja julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen yksinkertaistamista ja niiden saattamista joustavimmiksi; kehottaa siksi 
harjoittamaan tukea ja koulutusta koskevaa ennakoivaa politiikkaa ja varmistamaan 
innovatiivisia ratkaisuja hakevien julkisten viranomaisten oikeusvarmuuden; 

10. kehottaa komissiota toteuttamaan tilintarkastuksen, joka koskee EU:n talousarvion 
ensisijaisia tavoitteita seuraavaa rahoituskehystä varten, ja asettamaan etusijalle 
eurooppalaista lisäarvoa tuovat hankkeet, jotka kykenevät tehostamaan EU:n 
kilpailukykyä ja yhdentymistä tutkimuksen, osaamisen ja innovoinnin aloilla;

11. pitää myönteisenä komission aikomusta parantaa yritysten innovoinnin edellytyksiä 
varsinkin immateriaalioikeuksien sekä EU-patentin ja EU:n standardointilainsäädännön 
hyväksymisen osalta; korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia tarvitaan sen takaamiseksi, 
että teknologian hyödyntäminen ja siirto sekä tieteellisten tulosten saatavuus ja nopea 
leviäminen ovat tasapainossa; katsoo, että innovatiivisille nuorille yrityksille pitäisi antaa 
patentointia koskevaa apua erityisesti perustamalla yhteisöpatentti;

12. on vakuuttunut, että tutkimukseen osoitettavaan julkiseen rahoitukseen on sovellettava 
laadullista arviointia osana julkisten menojen laskemista, kun talousarviolle asetettuja 
keskipitkän aikavälin tavoitteita arvioidaan;

13. katsoo siksi, että Euroopan komission ja jäsenvaltioiden olisi tunnustettava pk-yritysten 
tärkeys innovoinnin vauhdittamisessa Euroopassa; korostaa, että tarvitaan lisätoimia, jotta 
voidaan tukea pk-yritysten tutkimustoimintaa ja helpottaa niiden osallistumista EU:n 
tutkimus- ja innovointiohjelmiin asianmukaisen tiedon avulla; katsoo, että komission olisi 
parannettava rahoituksen saatavuutta ja osoitettava osa tutkimusmäärärahoista pienille 
toimijoille, pienille tutkimuslaitoksille ja pienille ja hyvin pienille tutkimusyrityksille sekä 
nuorten ja naisyrittäjien ylläpitämille pk-yrityksille ja kannustettava samalla verkostojen 
tai klustereiden luomiseen;

14. pyytää kokeilemaan uusia rahoitusmenetelmiä, kuten hankkeiden rahoittamiseen 
käytettäviä unionin joukkovelkakirjoja ja unionin "innovointiseteliä", mikä antaisi 
yrityksille mahdollisuuden käyttää kyseiset varat suoraan akkreditoiduissa 
tutkimuskeskuksissa; katsoo, että näitä seteleitä ei olisi laskettava raportoitaviin kuluihin, 
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koska tutkimuskeskukset todistaisivat, että setelit on käytetty siellä; toteaa, että keskukset 
voitaisiin perustaa kansallisesti tai alueellisesti ja akkreditoinnin vahvistaisi 
eurooppalainen elin, kuten YTK;

15. suosittelee kannustamaan pääomasijoitusrahastojen ja unionin ulkopuolisten tahojen 
osallistumista hankkeisiin;

16. korostaa, että menettelytapoja on yksinkertaistettava ja ohjelman on sisällettävä joustavia 
mekanismeja, jotta se pysyisi maailmanlaajuisten muutosten tahdissa ja jotta sen 
painopisteitä voidaan päivittää;

17. pitää kansallisten ja alueellisten hallintoelinten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, yritysten 
ja pk-yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan välistä synergiaa välttämättömänä tutkimuksen 
ja yhteiskunnan tarpeiden onnistuneelle yhteensovittamiselle; painottaa, että on 
perustettava järjestelmä, jolla kannustetaan aktiivisesti tutkijoiden ja tiedemiesten 
liikkuvuutta eurooppalaisten yliopistojen ja akateemisten keskusten välillä myös siten, että 
helpotetaan ammattitutkintojen vastavuoroista tunnustamista ja taataan eläkkeiden 
siirrettävyys; korostaa, että tämä vilkastuttaisi tietojen vaihtoa sekä edistäisi suuresti 
innovointia ja Euroopan osaamistalouden kehittymistä;

18. pyytää vahvistamaan yhteisen tutkimuskeskuksen asemaa unionin omana laitoksena, joka 
laatii tieteellisiä ja taloudellisia analyysejä kehityspolitiikan tarpeisiin Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti; katsoo, että puiteohjelman yhteydessä yhteisen tutkimuskeskuksen 
innovointipanokseen pitäisi kuulua entistä tiiviimpi yhteistyö teollisuuden kanssa;

19. katsoo, että EU:n eri tutkimus- ja innovointivälineet pitäisi jatkuvasti sopeuttaa 
markkinoiden kehitykseen ja että välineiden olisi reagoitava tähän kehitykseen 
kuluttajanäkökulma huomioon ottaen, koska EU:n markkinat ovat maailman suurimmat ja 
maailmantaloudesta tulee yhä osaamiskeskeisempi;

20. ehdottaa, että komission tulisi löytää konkreettisia mittareita, joilla voidaan arvioida EU:n 
kaikkien eri tutkimus- ja innovointivälineiden innovaatiotoiminnan tehokkuutta ja 
edistystä; katsoo, että on lisättävä tiedon sekä eri rahoitusohjelmista ja -hankkeista 
saatujen tulosten jakamista, jotta voidaan parantaa ymmärrystä innovointiprosessista ja 
vähentää Euroopan unionin kansalaisten sekä tieteen ja teknologian kehityksen välistä 
kuilua;

21. kehottaa yksinkertaistamaan ja rationalisoimaan eurooppalaisen tutkimusalueen sääntöjä 
ja menettelytapoja lukuisten välineiden vuoksi;

22. muistuttaa, että T&K-tavoite, joka on kolme prosenttia BKT:sta, muodostuu kahden 
prosentin (yksityinen sektori) ja yhden prosentin (julkinen sektori) suuruisista osuuksista; 
huomauttaa, että yksityisen tutkimuksen kulutuksen alalla on yhä puutteita, jotka voidaan 
voittaa vain sopeuttamalla pk-yritysten ja muiden yritysten sääntelyä; tukee erityisesti 
komission tekemää työtä, jolla pyritään kehittämään uusi pääindikaattori, joka perustuu 
innovaation toimituspalveluun, koska tämä olisi informatiivisempaa kuin suoritusten 
mittaaminen numeerisilla tavoitteilla;
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23. pitää myönteisenä EU:n pienyritysten tutkimustoimintaa tukevaa aloitetta (SBIR), jolla 
tunnistetaan teknologiasuuntautuneen julkisen sektorin kohtaamat haasteet ja rahoitetaan 
T&K-hankkeita, joilla kehitetään uusia ratkaisuja sekä vanhoihin että kehittymässä oleviin 
ongelmiin.
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