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EU:n puiteohjelmiin osallistumisen yksinkertaistaminen – jatkuva matka 

EU:n puiteohjelmien yksinkertaistaminen on ollut jatkuvan keskustelun aiheena melkein EU:n 
tutkimusrahoitustoiminnan alkuajoista lähtien. Viimeisten kahden vuoden aikana Euroopan 
parlamentti on toistuvasti kehottanut komissiota ottamaan yksinkertaistamisessa suuren 
askeleen, jonka perimmäisenä tarkoituksena on parantaa EU:n tutkimus- ja 
innovointirahoituksen saatavuutta sidosryhmien keskuudessa ja lisätä ohjelmien 
houkuttavuutta. Parlamentin mietinnöissä seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
väliarvioinnista (2011/2043(INI)), tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta (2010/2079(INI)) ja vihreästä kirjasta "haasteista mahdollisuuksiin" 
(2011/2107(INI)) on esitetty lukuisia konkreettisia suosituksia ja ehdotuksia, jotka on nyt
sisällytettävä Horisontti 2020 -lainsäädäntöön. 

EU:n tasolla tapahtuvan tutkimusrahoituksen yksinkertaistamisen lisäksi tärkein osa 
yksinkertaistamismahdollisuuksista voidaan toteuttaa rahoitusasetuksen ja osallistumista 
koskevien sääntöjen säännösten tarkoituksenmukaisen muotoilun avulla. Tässä yhteydessä 
esittelijä haluaa jälleen kerran korostaa yksinkertaisemman ja yhtenäisemmän 
rahoitusasetuksen aikaansaamisen merkitystä. Rahoitusasetusta käsitellään parhaillaan 
parlamentin, komission ja neuvoston välisissä kolmikantaneuvotteluissa. Esittelijä toivoo 
vilpittömästi, että parlamentin peräänkuuluttamat yksinkertaistamistoimenpiteet – erityisesti 
ne, joiden avulla pyritään yksinkertaistamaan tutkimus- ja innovointirahoituksen kannalta 
olennaisia säännöksiä – toteutetaan täysimääräisesti.

Tässä suhteessa esittelijä suhtautuu myönteisesti tiedonantoon "yksinkertaistamisohjelmasta 
vuodet 2014–2020 kattavaa monivuotista rahoituskehystä varten" (COM(2012)0042), josta 
käy selkeästi ilmi komission voimakas sitoutuminen yksinkertaistamiseen. Esittelijä uskoo, 
että komission suunnitelma ottaa käyttöön tulostaulu yksinkertaistamisohjelman toteuttamisen 
edistymisen seuraamiseksi voi tukea päätöksentekoprosessia. Hän kuitenkin toivoo 
vilpittömästi, että komission aikomus "tukea tässä tiedonannossa esittämiään 
yksinkertaistamisehdotuksia määrätietoisesti" ei vaikeuta parlamentin ja neuvoston 
oikeudellista velvollisuutta saada aikaan todellista yksinkertaistamista tutkimusyhteisön 
eduksi. 

Onko yksinkertaistamisessa jo otettu suuri edistysaskel?

Esittelijä suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen puiteohjelman 
Horisontti 2020 osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä. Hän pitää 
ehdotusta tärkeänä edistysaskeleena, koska siinä käsitellään tutkimusyhteisön kiireellisiä 
tarpeita EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen alalla. Esittelijä on erityisen mielissään 
seuraavista näkökohdista.

 Yhdet säännöt, joita sovelletaan osallistujien Horisontti 2020 -puiteohjelman, Euratom 
mukaan lukien, nojalla toteuttamien kaikkien toimien rahoittamiseen rahoituselimestä 
riippumatta. 

 Lievemmät ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat vaatimukset (täysipäiväisesti 
toimessa työskentelevien osalta ei vaadita ajankäytön seurantaa (Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskevan asetusehdotuksen 25 artikla), vakioyksikkökustannukset pk-
yritysten omistajille ja muille luonnollisille henkilöille (Horisontti 2020 
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-puiteohjelmaa koskevan asetusehdotuksen 26 artikla) jne.).

 Avustusten saajien tavanomaisten kirjanpitokäytäntöjen laajempi hyväksyntä. 

 Arvonlisäveron sisällyttäminen tukikelpoisten kustannusten määritelmään.   

 Yksi käyttäjäystävällinen tietotekniikka-alusta, joka tarjoaa osallistujille keskitetyn 
asiointipisteen.

 Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu sijoittautumispaikasta ja toimialasta riippumatta 
(Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetusehdotuksen 6 artikla).

Useat komission ehdotuksen määrittelyistä ovat kuitenkin joko liian epämääräisiä tai 
kiistanalaisia, mistä syystä niitä pitäisi käsitellä seikkaperäisemmin. Jäljempänä esitetään 
kysymyksiä, joita esittelijän mielestä pitäisi käsitellä uudelleen tulevassa keskustelussa.

Yksi rahoitusprosentti kaikille osallistujille

Ehdotus yhdestä korvausosuudesta, jota sovelletaan kaikkiin osallistujiin ja joka vaihtelee 
vain toimen tyypistä riippuen (100 + 20 prosenttia tutkimustoimissa tai 70 + 20 prosenttia 
markkinaläheisissä toimissa) näyttää olevan yleinen edistysaskel ohjelmien hallinnon 
yksinkertaistamiseksi. Sen konkreettiset seuraukset hakijoille ja avustuksensaajille ovat 
kuitenkin tulkinnanvaraisia ja vaativat selvennystä. 

Eräiltä merkittäviltä tutkimuslaitoksilta saatu palaute on jo osoittanut, että ehdotetut 
rahoitusprosentit vaikuttaisivat rahoituksen yleiseen tasoon hajauttavasti laitoksen koosta, 
toimien luonteesta ja välillisten kustannusten tasosta riippuen. Komissiota kehotetaan siksi 
laatimaan mallilaskelmat, joista kävisi ilmi ehdotettujen rahoitusmekanismien mahdolliset 
vaikutukset ohjelman osallistujiin ja jotka toimisivat perustana mahdollisille lisätarkistuksille 
tällä alalla.

Pitäisi ehdottomasti harkita mahdollisuutta luoda "vapautus" yleisestä mallista tietyille 
osallistujille, kuten voittoa tavoittelemattomille tutkimus- ja teknologialaitoksille tai 
yliopistoille, jotka ovat jo ottaneet käyttöön kokonaiskustannuksiin perustuvan 
kirjanpitojärjestelmän. Tällöin ne saisivat korvauksen todellisten välittömien ja välillisten 
kustannustensa perusteella.

On myös pantava merkille, että ehdotuksessa määritellään vain enimmäisrahoitusprosentti ja 
annetaan työohjelmien asettaa alhaisemmat rajat tukikelpoisten kokonaiskustannusten 
korvaamiselle. Koska tarkasti määritellyt rahoitusprosentit ovat tärkeitä mahdollisille 
osallistujille, on välttämätöntä karsia tällaista epämääräisyyttä ja määritellä selkeät 
enimmäisrahoitusprosentteja koskevat säännöt. 

Alhaisempi rahoitusprosentti saattaa olla kohtuullinen epäsuorissa toimissa, joihin teollisuus 
osallistuu voimakkaasti, tai aloilla, jotka tulevat saamaan tukea uusista rahoitusvälineistä. 
Rahoitussääntöihin pitäisi sisällyttää maininta mahdollisuudesta käyttää useaan eri 
rahoituslähteeseen perustuvaa lähestymistapaa. Sellaista olisi suotavaa soveltaa erityisesti 
hankkeisiin, joihin liittyy laajamittaisia demonstrointitoimia ja jotka vaativat paljon 
rahoitusta.
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Innovoinnin rahoittaminen

Yleisesti ottaen rahoituksen tasoa koskevan eron tekeminen toisaalta tutkimustoimien ja 
toisaalta markkinaläheisten toimien välille on kohtuullinen sääntö. Niiden markkinakeskeisten 
toimien (Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetusehdotuksen 22 artikla), joihin 
sovelletaan 70 + 20 prosentin suuruista korvausosuutta, tarkempi määrittely on kuitenkin 
erittäin suositeltavaa, jotta vältytään nykyisten sääntöjen mahdollisilta vääriltä tulkinnoilta. 

Sen lisäksi esittelijä suhtautuisi yleisesti ottaen myönteisesti "innovoinnin" käsitettä 
koskevaan selvennykseen, jonka komissio aikoo vahvistaa tulevaisuudessa. 

Tästä huolimatta selkeä ero tutkimustoimien ja (markkinaläheisten) innovointitoimien välillä 
on synnyttänyt epätietoisuutta ja epävarmuutta tutkimusyhteisössä. Innovoinnin edistämiseksi 
kaikilla aloilla ja koko innovaatioketjussa on varmistettava, että yhdessä hankkeessa voidaan 
yhdistää eri toimia ja että samalla eri työpaketteihin voidaan soveltaa eri rahoitusprosentteja. 
Nykyinen ehdotus on valitettavasti epämääräinen tältä osin ja vaatii oikeudellisen selkeyden 
lisäämistä. Lisäksi on tarkistettava, voivatko kyseiset säännökset monimutkaistaa prosessia, 
kun muodostetaan konsortioita tai hallinnoidaan hankkeita.

Ehdotetut uudet välineet – erityisesti kannustinpalkinnot sekä rahoitusvälineet, jotka luotiin 
entisen riskinjakorahoitusvälineen pohjalta – vaativat edelleen oikeudellista selvennystä 
toteuttamisen osalta. Uusia ja nykyisiä välineitä pitäisi tehostaa. 

Esittelijä haluaa jälleen kerran korostaa, että "aika" on ratkaisevin tekijä, mikäli unioni todella 
haluaa onnistua EU:n innovointimahdollisuuksien hyödyntämisessä. Keskimääräisen 
"avustuksen myöntämiseen kuluvan ajan" ja "maksamiseen kuluvan ajan" huomattavan 
lyhentämisen on oltava edelleen yksi yksinkertaistamisohjelman tärkeimmistä tavoitteista – ei 
pelkästään hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja hakijoiden liian pitkään kestävän 
epävarmuuden helpottamiseksi vaan myös sen mahdollistamiseksi, että tutkijat todella voivat 
innovoida. Erityisesti tämä pätee pk-yrityksiin.

Osallistumisen laajentaminen

Pk-yritykset sekä keskisuuret yritykset

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että eräiden erityisten sääntöjen avulla pyritään 
lisäämään pk-yritysten osallistumista (esim. Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan 
asetusehdotuksen 26 ja 47 artikla). Erityisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman niiden 
ohjelmalinjojen, joiden on tarkoitus mukauttaa pk-yritysten rahoitustarpeita, osalta on 
varmistettava tietty joustavuus, jotta ne vastaisivat erityisehtoihin, joiden nojalla pk-yritykset 
toteuttavat tutkimus- ja innovointitoimia. Näyttää olevan välttämätöntä, että 
erityistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä "avustuksen myöntämiseen kuluvan ajan" ja 
"maksamiseen kuluvan ajan" lyhentämiseksi huomattavasti sellaisten pyyntöjen yhteydessä, 
jotka kohdistetaan erityisesti pk-yrityksille.  

Esittelijä haluaa käsitellä myös erityisasemaa, joka keskisuurilla yrityksillä (250–
500 työntekijää) on unionissa tapahtuvassa innovoinnissa. Tilastojen mukaan keskisuuret 
yritykset, joiden henkilöstön enimmäismäärä ylittää pk-yritysten henkilöstön 
enimmäismäärän, ovat nykyisin EU:ssa tapahtuvan innovoinnin liikkeellepaneva voima. 
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Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusvälineisiin pitäisi siksi sisältyä asianmukaisia 
toimenpiteitä näiden yritysten innovointimahdollisuuksien hyödyntämiseksi täysimittaisesti. 

"Huippuosaamiseen johtava tie"

Yksinkertaistamisen tarpeeseen tiiviisti liittyvä aliedustettujen alueiden ja jäsenvaltioiden 
tilanne on aina noussut etualalle seitsemättä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmaa koskevissa keskusteluissa. Horisontti 2020 on ensimmäinen 
EU:n puiteohjelma, joka on suunniteltu pureutumaan tähän ongelmaan sekä hyödyntämään 
EU:n kaikkien jäsenvaltioiden ja alueiden tutkimus-, kehitys- ja innovointimahdollisuuksia 
täysimääräisesti. Sitoutunut yksinkertaistamisohjelma, asianmukaiset välineet, 
kokonaisvaltainen synergia rakennerahastojen ja muiden olennaisten EU:n ohjelmien kanssa 
sekä yhtenäiset liitännäistoimenpiteet myötävaikuttavat "huippuosaamiseen johtavan tien" 
rakentamiseen niille, jotka ovat aliedustettuina nykyisessä ohjelmassa. Esittelijä tietää hyvin, 
että "huippuosaamiseen johtavan tien" erityistoimenpiteet on toteutettava osallistumista 
koskevien sääntöjen mukaisesti niiden määräysten huomioon ottamiseksi, jotka on vielä 
otettava käyttöön Horisontti 2020 -paketin muissa säädöksissä. Horisontti 2020 
-puiteohjelman, rakennerahastojen ja muiden olennaisten EU:n ohjelmien välisten 
synergioiden ja täydentävyyden lisäämiseksi osallistumista koskevia sääntöjä on 
yhdenmukaistettava kaikissa asianomaisissa ohjelmissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että aiottu painopisteen siirtyminen innovointiin ei voi onnistua 
ilman, että kansainvälisen tutkimusyhteisön osallistumista laajennetaan strategisesti. Erilaiset 
EU:n kumppanit, kuten Etelä-Afrikka ja Etelä-Korea, pitivät EU:n rahoitusta yhtä hankalasti 
saatavilla olevana. Hallinnollisen taakan merkittävä vähentäminen sekä "avustuksen 
myöntämiseen kuluvan ajan" ja "maksamiseen kuluvan ajan" lyhentäminen ovat siksi 
edellytyksiä huippututkijoiden houkuttelemiseksi eri puolilta maailmaa.

Tulosten levittäminen

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt perustuvat suurelta osin seitsemännen 
tutkimuksen puiteohjelman nykyisiin sääntöihin. Esittelijä suhtautuu myönteisesti tähän 
jatkuvuuteen. Huomion kiinnittäminen entistä tiiviimmin tulosten hyödyntämiseen ja 
levittämiseen on myös Horisontti 2020 -ohjelman yleisten tavoitteiden mukaista. Esittelijä 
katsoo, että periaatteessa avoin saatavuus, julkiset lähteet ja patentointi ovat sopivia välineitä 
tulosten levittämiseksi ja edistämiseksi, mutta teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva parempi 
tietoisuus ja tuki olisivat erittäin hyödyllisiä. 

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien sääntöjen pitäisi olla yhtenäisempiä koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Sääntelypuitteiden joustavuuden säilyttämiseksi useita 
yksityiskohtia on määrä säännellä avustussopimuksissa. Tietty varovaisuus olisi kuitenkin 
erittäin suotavaa, jotta vältyttäisiin yleisten ehtojen ja edellytysten pirstoutumiselta. 

Uusien rahoitusvälineiden, kuten esikaupallisen hankinnan tai innovatiivisten ratkaisujen 
julkisen hankinnan, osalta tarvitaan vielä oikeudellista selvennystä, koska kokemus näiden 
toimien julkisesta rahoittamisesta on useimmilla aloilla hyvin vähäistä. Esimerkiksi julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia varten pitäisi laatia yhteiset ehdot, joita voidaan soveltaa 
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uusiin ja jo olemassa oleviin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin. Ne voisivat 
kattaa teollis- ja tekijänoikeudet julkisissa hankinnoissa sekä uusien osallistujien ja pienten 
toimijoiden pääsyoikeudet ja avoimen osallistumisen.    

Yhteenveto

Yhdet, selkeät ja yhtenäiset säännöt, jotka koskevat osallistumista ja tulosten levittämistä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla, ovat avaintekijä koko puiteohjelman onnistuneessa 
toteuttamisessa. 

Parlamentin aiemmissa mietinnöissään asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
tutkimusyhteisön oikeutetusti esittämien vaatimusten täyttämiseksi meidän on saatava aikaan 
hienovarainen tasapaino neljän keskeisen periaatteen välille. Ne ovat yksinkertaistaminen, 
vastuuvelvollisuus, joustavuus ja luotettavuus. Horisontti 2020 -puiteohjelman onnistunut 
toteuttaminen riippuu suurelta osin näiden periaatteiden noudattamisesta ja 
tasapainottamisesta. 


