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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisön innovaatiopolitiikan uudelleentarkastelusta muuttuvassa maailmassa
(2009/2227(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteisön innovaatiopolitiikan 
uudelleentarkastelu muuttuvassa maailmassa" (KOM(2009)0442),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Valmistaudutaan tulevaan – EU:lle yhteinen 
strategia keskeisiä kehitystä vauhdittavia teknologioita varten" (KOM(2009)0512 
lopullinen),

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät 26. marraskuuta 2009: Kohti kilpailukykyistä, 
innovatiivista ja ekotehokasta Eurooppaa – kilpailukykyneuvoston panos vuoden 2010 
jälkeiseen Lissabonin strategiaan,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
"Teollisuuspolitiikan väliarviointi – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä 
tiedonanto1,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 294/2008 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin 
perustamisesta2,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät 22. toukokuuta 2008: Luovuuden ja innovoinnin 
edistäminen koulutuksen avulla,

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman aiheesta "Tietämyksestä 
käytännön toimiin: laajapohjainen innovaatiostrategia EU:lle"3,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön 
Lissabon-ohjelman täytäntöönpanosta: Lisää tutkimusta ja innovaatiota – Investointi 
kasvuun ja työllisyyteen: Yhteinen lähestymistapa4,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1982/2006/EY Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)5,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1639/2006/EY kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) 
perustamisesta6,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0226.
2 EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.
3 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 455.
4 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 640.
5 EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
6 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.
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– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista (KOM(2000)0412),

– ottaa huomioon yhteisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan 
myönnettävälle valtiontuelle ja komission tiedonannon "Verokannustimien tehokkaampi 
käyttö tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseksi" (KOM(2006)0728),

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan "Assessing Community innovation 
policies in the period 2005–2009" (SEC(2009)1194),

– ottaa huomioon komission yksiköiden työasiakirjan "A Strategy for ICT R&D and 
Innovation in Europe: Raising the Game" (SEC(2009)0289),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. toteaa, että komissio esittää tiedonannossaan "Yhteisön innovaatiopolitiikan 
uudelleentarkastelu muuttuvassa maailmassa" uudistetun innovaatiostrategian, joka on 
laadittu toimintaohjelman muotoon,

B. katsoo, että tämä tuleva innovaatiostrategia on kytkettävä tiiviisti yhteen EU 2020
-strategian kanssa,

C. katsoo, että yritysten innovointikyky riippuu suuresti siitä, saavatko ne riittävästi 
rahoitusta, ja että nykyisestä talouskriisistä johtuvat luotonsaantivaikeudet uhkaavat 
rajoittaa rajusti yritysten innovointitoimintaa,

D. katsoo, että innovointi on keskeinen tekijä, jos halutaan täyttää EU:n strategiset poliittiset 
tavoitteet ja selviytyä nykyisistä yhteiskunnallisista haasteista, joita ovat muun muassa 
kilpailukyky, työllisyys, väestörakenteen muutos ja ilmastonmuutos,

E. katsoo, että kestävän teknologian edistäminen ja lisärakentaminen on välttämätöntä 
yhtäältä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja toisaalta siksi, että se voi hyödyttää 
EU:ta valtavasti työpaikkojen ja talouskasvun aikaansaamisessa,

F. katsoo, että kestävän ja energiatehokkaan teknologian edistämisellä voidaan lisätä EU:n 
energiahuoltovarmuutta tilanteessa, jossa resurssit käyvät yhä niukemmiksi,

G. toteaa, että väestörakenteen muutos on suuri tulevaisuuden haaste, joka edellyttää myös 
uusia teknologisia ratkaisuja,

H. katsoo, että EU:n on koottava voimansa ja vahvistettava vahvuuksiaan teollisuusaloilla, 
joilla sillä on vielä hyvä kilpailuasema,

Laajapohjainen innovaatiopolitiikka

1. muistuttaa komissiota siitä, että EU:n tulevan innovaatiopolitiikan on oltava 
laajapohjainen ja sisällettävä periaatteessa kaikki innovoinnin muodot, ei vain teknistä 
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innovointia (tuote- ja menetelmäinnovaatiot), vaan myös hallinnollinen ja organisatorinen 
sekä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen innovointi, uudet innovatiiviset yritysmallit ja 
palveluinnovaatiot mukaan luettuina;

2. tukee ponnekkaasti komission näkemystä, että EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn 
jatkuvaksi lisäämiseksi tarvitaan ehdottomasti keskeisiä kehitystä vauhdittavia 
teknologioita, ns. avainteknologioita;

3. katsoo, että konkreettisten alojen valinta innovointia edistävien toimien piiriin on tehtävä 
yhteistyössä talouselämän, myös pk-yritysten kanssa, ja siinä on otettava huomioon myös 
alueelliset talouspoliittiset tavoitteet;

4. pitää näitä innovaatiopoliittisia toimia myönteisinä myös toimialojen rajat ylittävän 
yhteisen teollisuuspoliittisen strategian kehittämistä ajatellen ja kehottaa komissiota 
viemään asiaa eteenpäin; 

5. korostaa innovaatioklusterien tärkeää roolia EU:n tulevassa innovaatiopolitiikassa;

6. painottaa, että nykyisiä klustereita on kehitettävä edelleen unionin, jäsenvaltioiden ja 
alueiden yhteisten toimien avulla, jotta kyseiset klusterit kykenevät säilyttämään osin jo 
kansainvälisen johtoasemansa ja parantamaan asemiaan entisestään;

7. korostaa tässä yhteydessä, että kaikessa klusteripoliittisessa toiminnassa olisi lähdettävä 
yritysten, myös pk-yritysten tarpeista;

8. kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita ja yhteiskunnallisia toimijoita parantamaan 
klusterien rajat ylittävän yhteistyön edellytyksiä;

9. korostaa, että pk-yrityksillä on tärkeä rooli arvonlisäysketjukumppaneina ja 
innovatiivisten tuotteiden itsenäisinä tarjoajina;

EU:n innovaatiorahoituksen lisääminen ja keskittäminen

10. katsoo, että riittävän rahoituksen saanti on innovoinnin kehittämisessä erittäin tärkeää ja 
että sen vuoksi EU:n innovaatiobudjettia olisi lisättävä reilusti;

11. korostaa, että määrärahojen lisäämisen ohella on ratkaisevaa, että saadaan aikaan 
kriittinen massa; korostaa aivan erityisesti, että varat on ohjattava sinne, missä saadaan 
suurin vipuvaikutus ns. eurooppalaisen lisäarvon luomiseen;

Ohjelmien hallintorakenteen parantaminen 

12. katsoo, että käyttäjäystävällisyyden ja avoimuuden nimissä olisi estettävä tukiohjelmien 
päällekkäisyydet, jotka johtuvat eri käsittelytasojen keskinäisen koordinoinnin puutteesta;

13. kehottaa komissiota myös varmistamaan, että asiassa mukana olevat komission 
pääosastot tekevät keskenään tiivistä ja toimivaa yhteistyötä;
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14. toteaa, että EU-toimijoiden yhteisten ponnistelujen tavoitteeksi olisi asetettava 
tutkimuksen ja innovoinnin ja tuotteiden markkinakypsyyden ja kaupallistamisen välisen 
kuilun poistaminen;

Kannustimia yksityiselle rahoitukselle

15. korostaa, että julkisen rahoituksen lisäksi on saatava entistä enemmän yksityistä 
rahoitusta;

16. kehottaa komissiota esittämään innovoinnin toimintasuunnitelmassa konkreettisia 
välineitä, joiden avulla voidaan helpottaa innovoivien yritysten rahoituksen saantia;

17. korostaa, että on luotava edellytykset riskipääoman saannin tehostamiselle sekä lisättävä 
Euroopan investointipankin riskinjakorahoitusvälineen käyttöä;

18. kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita ja yhteiskunnallisia toimijoita kehittämään edelleen 
hyviksi osoittautuneita pk-yritysrahoitusvälineitä, kuten mikroluottoja, lainoja ja takuita, 
sekä luomaan investoinneille verotuksellisia kannustimia;

Yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaedellytysten parantaminen

19. kehottaa komissiota sopusoinnussa sisämarkkinasääntöjen kanssa mukauttamaan yhteisön 
nykyisiä valtiontukisäännöksiä niin, että voidaan tukea investointeja välttämättömään 
uuteen teknologiaan, jotta varmistetaan EU:n pitkän aikavälin kilpailukyky;

20. pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että yhteisön puitteita tutkimus- ja kehitystyöhön 
myönnettävälle valtiontuelle on tarkoitus tarkistaa vuonna 2010;

21. katsoo, että samalla kun tehostetaan innovointitukea, on kevennettävä myös hakijoiden 
byrokraattista taakkaa;

22. kehottaa EU-toimijoita varsinkin pk-yrityksiä ajatellen parantamaan teollis- ja 
tekijänoikeusalan toimintaedellytyksiä (erityisesti koituvien kustannusten osalta), koska 
kyseessä on innovoinnin kannalta keskeinen tekijä;

23. korostaa yhteisöpatentin merkitystä EU-alueen talouselämälle;

24. painottaa, että EU:ssa toimivien tutkijoiden ja alan ammattilaisten työskentelyolot, ennen 
kaikkea liikkuvuusmahdollisuudet, on tehtävä mahdollisimman houkutteleviksi;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

2. syyskuuta 2009 julkaistussa tiedonannossa "Yhteisön innovaatiopolitiikan 
uudelleentarkastelu muuttuvassa maailmassa" käsitellään EU:n innovaatiopolitiikassa 
vuodesta 2005 saavutettua edistymistä ja esitellään tulevaisuuden toimintakenttiä, jotka on 
tarkoitus konkretisoida kaavaillussa innovoinnin toimintasuunnitelmassa.

Esittelijä odottaa korkeatasoista, yritystoimintaan suuntautunutta ja lupaavaa eurooppalaista 
innovointisuunnitelmaa. Tämän mietinnön tavoitteena on auttaa mielipiteenmuodostuksessa ja 
antaa komissiolle rakennusaineita toimintasuunnitelman laatimiseen.

Mietintö on laadittu tilanteessa, jossa EU:n on valittava uusi strategia, jos se haluaa kehittyä 
kansainvälisesti kilpailukykyiseksi, tietoon perustuvaksi, innovatiiviseksi, sosiaaliseksi ja 
kestäväksi talousalueeksi.

Sekä tulevalla EU2020-strategialla että innovoinnin toimintasuunnitelmalla on saatava EU:lle 
välineet tulevista suurista yhteiskunnallisista haasteista selviämiseksi.

Kun EU-alueen talous saadaan kestäväksi taloudeksi, yritysten kilpailukyky paranee ja 
taloudelliset ja ekologiset haasteet luovat jäsenvaltioiden kansantalouksille uusia 
mahdollisuuksia.

Laajapohjainen innovaatiopolitiikka

Innovoinnin toimintasuunnitelma olisi ulotettava koskemaan niin julkisen kuin yksityisen 
sektorin kaikenlaista innovointia, myös muuta kuin teknistä innovointia.

Jotta ei pääse syntymään uutta sosiaalista eriarvoisuutta, innovointia ei pitäisi jatkossa mitata 
enää pelkästään ekologisen ja taloudellisen hyödyn perusteella, vaan myös sen tuoman 
sosiaalisen lisäarvon perusteella. Tulevan innovaatiopolitiikan johtoajatukseksi olisi otettava 
teknologisen lisäarvon ohella myös koko yhteiskunnallinen lisäarvo.

Esittelijä kannattaa komission tiedonannossa esitettyjä näkemyksiä avainteknologioista ja 
niiden tärkeästä merkityksestä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kansainvälinen toimipaikkakilpailu on johtanut siihen, että kolmansiin maihin siirretään 
tiettyjen tuotantolaitosten lisäksi entistä enemmän myös tuotantoon kuuluvaa tutkimus- ja 
kehityskapasiteettia. Tällainen kehitys vaarantaa Euroopan aseman teollisuuden 
ydintoimipaikkana. Siksi tällaista kehitystä on torjuttava innovointipotentiaalin 
johdonmukaisella tukemisella, jotta ei koidu peruuttamattomia menetyksiä.

Kilpailukykyä koskevan poliittisen tavoitteen ohella EU:n on selviydyttävä myös muista 
suurista akuuteista yhteiskunnallisista haasteista, kuten ilmastonmuutos ja väestörakenteen 
muutos.

Avainteknologiat, kuten mikro- ja nanoelektroniikka, fotoniikka, bio- ja nanoteknologia sekä 
uudet materiaalit, luovat suuria innovointimahdollisuuksia sekä prosessi- että 
tuoteteknologiassa. Avainteknologioilla on niiden vahvan kasvun ansioista suuri vaikutus 
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kilpailukykyyn. Varsinkin IT-ala, kemianteollisuus, energiahuolto (esim. hiilidioksidin 
varastointi, energiatehokkuustekniikka), autoteollisuus (erityisesti sähköautot), 
lääketieteellinen teknologia, puolijohdeteollisuus sekä ilmailu- ja avaruusteollisuus tarjoavat 
mahdollisuuksia huomattaviin laadunparannuksiin ja tuotannon lisäyksiin. Tämä luettelo ei 
tietenkään voi olla tyhjentävä, kun otetaan huomioon talouselämän moninaisuus ja tuleva 
kehitys.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeä kumppani arvonlisäysketjussa ja innovatiivisten 
tuotteiden itsenäisinä tarjoajina esimerkiksi ympäristötekniikassa ja uusiutuvien 
energialähteiden alalla. Pk-yritykset tuottavat markkinaläheisyytensä ja joustavuutensa 
ansiosta erityisen paljon innovatiivisia tuotteita ja palveluja ja ovat teknisen kehityksen 
edistäjiä.

Sen vuoksi pk-yrityksiä ei saa laiminlyödä näissä asioissa, vaan niille on luotava niiden 
tarpeisiin räätälöidyt sääntelypuitteet.

Myös innovaatioklusterit ovat esittelijän mielestä äärimmäisen tärkeitä. Maailmanmainetta 
saavuttaneita klustereita, joita EU:ssa on jo muutamia, on kehitettävä aktiivisesti edelleen 
kaikkien toimintatasojen yhteistyöllä, jotta ne säilyttävät johtavan asemansa ja kykenevät 
mahdollisesti vielä lisäämään etumatkaansa. Klusterit voivat pk-yritysten ja yliopistojen ja 
muiden tutkimuslaitosten tiiviissä kumppanuudessa auttaa luomaan sosioekonomisesti ja 
teollisuuden kannalta merkittäviä uusia aloja, jotka tekevät Euroopan alueista vetovoimaisia. 
Siksi esittelijä pitää välttämättömänä, että EU:n uudistettuun innovointistrategiaan 
sisällytetään nykyisille ja uusille klustereille tarkoitettuja tukijärjestelmiä. Aivan erityisesti 
olisi luotava paremmat edellytykset klusterien rajat ylittävälle yhteistyölle esimerkiksi 
parhaiden käytäntöjen levittämisen avulla.

EU:n innovaatiorahoituksen lisääminen ja keskittäminen

Komission mukaan EU:n budjetista käytetään nykyään alle 1 prosentti välittömiin 
innovointitoimiin. Tämä ei riitä, jos halutaan selviytyä tulevista yhteiskunnallisista haasteista. 
Sen vuoksi esittelijä vaatii kasvattamaan EU:n innovaatiobudjettia.

Tämä olisi otettava huomioon vuoden lopulla käynnistyvässä rahoituskehyksen 2014–2020 
laadinnassa. 

Etenkin nykyisessä talouskriisissä ja vaikeassa luotonsaantitilanteessa sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden olisi lisättävä innovaatiorahoitusta ja luotava vastaanottajille räätälöityjä 
rahoitusvälineitä, jotta yritykset pystyvät innovoimaan.

Tuki on ehdottomasti kohdistettava entistä tarkemmin. Tuen hajottaminen useisiin kohteisiin 
ja EU:n erityisaloitteiden suuri määrä eivät ole osoittautunet toimiviksi. On saatava aikaan ja 
vahvistettava innovaatiopolitiikan eri tukivälineiden yhteisvaikutuksia. Varat on ohjattava 
sinne, missä syntyy suurin vipuvaikutus. Tässä ratkaiseva peruste on ns. eurooppalainen 
lisäarvo.
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Ohjelmien hallintorakenteen parantaminen

Esittelijä katsoo, että innovaatiopolitiikan tehokkuuden lisäämiseksi tarvitaan eri 
tukivälineineiden parempaa koordinointia, toimivia kytköksiä ja tehostettua hallinnointia.

Myös EU-tason toimijoiden suuri määrä on käyttäjän kannalta haitallista. Käyttäjät tarvitsevat 
selkeää tietoa siitä, mitä tukivälineitä milläkin tasolla ja mihinkin toimiin on käytettävissä.

Myös unionin tasolla on tehostettava toimijoiden koordinointia. Komission olisi otettava 
kokonaisvastuu innovaatiopolitiikasta. Horisontaalinen koordinointi komission sisällä on 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa tutkimuksen ja yritystoiminnan pääosastojen tiivis yhteistyö. 
Tämä on tärkeää erityisesti komission sisäisen vastuunjaon että puiteohjelmien tulevan 
uudistamisen valossa.

Kannustimia yksityiselle rahoitukselle

Julkisen rahoituksen lisäksi on saatava yksityisiä innovaatioinvestointeja. Myös muut kuin 
suuryritykset tarvitsevat innovointiin riskipääomaa erityisesti alku- ja laajentumisvaiheessa. 
Oikein mitoitetulla riskipääomarahoituksella voidaan tarjota raha-avustusten täydennyksenä 
innovaatiokannustimia myös pienemmille yrityksille.

Yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaedellytysten parantaminen

Yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella on jo saatu osittaisia helpotuksia, mutta tukikehyksen 
tarkistamista olisi hyödynnettävä välineen innovaatiopotentiaalin tehostamiseksi edelleen 
myös muita kuin teknisiä innovaatioita ajatellen.

Samoin on tutkittava, onko nykyisessä tukijärjestelmässä tekijöitä, jotka estävät 
avainteknologioiden uusien toimintatapojen edistämisen. On ehdottomasti vältettävä tilanne, 
jossa yritykset siirtyvät muualle sen takia, että tukioikeudelliset puitteet ovat huonot.

Esittelijä katsoo, että samalla kun tehostetaan pk-yritysten innovointitukea, on kevennettävä 
myös niiden byrokraattista taakkaa. Kieliongelmien ohella suurimpia ongelmia ovat usein 
paljon henkilöstöä vaativat hakumenettelyt ja virheiden suuri määrä sekä näistä johtuvat 
suuret taloudelliset riskit. Hakumenettelyjä olisi siis yksinkertaistettava ja 
raportointivelvollisuuksia mahdollisesti lievennettävä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on innovoinnissa erittäin tärkeä asia, mutta yritysten 
toimintaedellytykset, erityisesti aiheutuvia kustannuksia ajatellen, ovat vielä puutteelliset. 
Yhteisöpatentti on tärkeä etappi tässä suhteessa, ja siitä olisi saatava aikaan päätös 
mahdollisimman pian. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että lisäksi on pyrittävä 
luomaan muita, myös lyhyellä aikavälillä toteutettavia välineitä.

Koska innovointikyky on EU:n kilpailukyvyn kannalta tärkeää, on myös erittäin tärkeää 
investoida ammattitaitoisen henkilöstön koulutukseen ja jatkokoulutukseen, minkä vuoksi 
näitä investointeja ei saa vähentää. Jotta EU pärjää kansainvälisessä kilpailussa, sen on 
tehtävä kaikkensa, jotta tutkijoille ja alan ammattilaisille saadaan myös liikkuvuuden kannalta 
mahdollisimman houkuttelevat olosuhteet.
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Tutkimuksen, innovoinnin ja koulutuksen kolmio on nähtävä kokonaisuutena; jos nämä 
kolme erotetaan toisistaan, kärsii innovaatiotoiminnan kestävyys ja sen seurauksena 
tuotannon kestävyys.


