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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta
(2010/2079(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta (KOM(2010)0187),

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2009 tehdyn komission päätöksen, joka koskee 
keskimääräisiin henkilöstökustannuksiin perustuvien kustannuslaskentatapojen 
hyväksyttävyyskriteereitä (KOM(2009)187),

– ottaa huomioon kuudennen puiteohjelman (2002–2006) jälkiarviointia koskevan 
asiantuntijaryhmän laatiman raportin (Rietschelin raportti) ja asiasta annetun komission 
tiedonannon (KOM(2009)0210), 

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Pitääkö valvontaa 
lisätä vai vähentää? Virheriskin ja valvonnasta aiheutuvien hallintokustannusten oikea 
tasapaino" (KOM(2010)0261),

– ottaa huomioon neuvoston 3. joulukuuta 2009 antamat päätelmät "Suuntaviivoja 
eurooppalaisen tutkimuksen ja tutkimukseen perustuvan innovoinnin tulevien 
painopisteiden määrittelemiseksi vuoden 2010 jälkeisessä Lissabonin strategiassa" sekä 
kilpailukykyneuvoston 26. toukokuuta 2010 antamat päätelmät "Yksinkertaistetut ja 
tehokkaammat Euroopan tutkimusta ja innovointia tukevat ohjelmat", 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan (ja 119 artiklan 2 kohdan),

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. toteaa, että seitsemäs puiteohjelma on maailman suurin ylikansallinen tutkimuksen ja 
kehittämisen ohjelma ja että se on ratkaiseva elementti Euroopan tutkimusalueen 
luomisessa ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa,

B. katsoo, että tutkimus edistää keskeisellä tavalla talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä,

C. katsoo, että puiteohjelma edellyttää tiukimpia osaamista, vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
koskevia vaatimuksia, jotta parhaat tieteentekijät saadaan houkuteltua Eurooppaan ja 
pysymään Euroopassa ja jotta saadaan luotua tietopohjainen EU:n talous,

D. katsoo, että nykyiselle seitsemännen puiteohjelman toteuttamiselle antavat leimaa 
liiallinen byrokratia, alhainen riskinsietokyky, tehottomuus ja tarpeettomat viivästykset, 
jotka saavat tiedeyhteisön, yliopistot, liike-elämän ja teollisuuden (etenkin pk-yritykset) 
selvästi karttamaan osallistumista,

E. toteaa, että kaikki sidosryhmät edellyttävät yksinkertaistamisen ja sääntöjen ja 
menettelyjen yhdenmukaistamisen lisäämistä siten, että yksinkertaistaminen ei ole 
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sinällään tavoite vaan keino varmistaa EU:n tutkimuksen rahoituksen houkuttelevuus ja 
saatavuus,

F. katsoo, että tulosperusteinen rahoitus saattaa rajoittaa tutkimushankkeet vähemmän 
riskialttiisiin ja markkinasuuntautuneisiin hankkeisiin ja tutkimukseen, mikä haittaisi 
EU:n pyrkimyksiä osaamiseen ja pioneeritutkimukseen,

G. katsoo, että tutkimus ja innovointi on erotettava selvästi toisistaan kahtena erillisenä 
prosessina (tutkimus on sijoituksen muuntamista tietämykseksi ja innovointi on 
tietämyksen muuntamista sijoitukseksi),

H. katsoo, että nykyinen yksinkertaistamisprosessi osuu ratkaisevaan ajankohtaan, koska se 
antaa vauhtia seitsemännen puiteohjelman väliarvioinnille ja tulevan kahdeksannen 
puiteohjelman valmisteluille,

I. katsoo, että nykyisen seitsemännen puiteohjelman ja tulevien puiteohjelmien suunnittelun 
ja toteutuksen on perustuttava yksinkertaisuuden, vakauden, oikeusvarmuuden, 
johdonmukaisuuden, osaamisen ja luottamuksen periaatteisiin;

1. tukee komission tiedonannossa esitettyä aloitetta tutkimuksen puiteohjelmien 
yksinkertaistamisesta, koska siinä ehdotetaan vakavia ja luovia toimenpiteitä, joilla 
pyritään poistamaan puiteohjelmaan osallistumisen pullonkaulat; 

2. muistuttaa, että vaikka yksinkertaistamisprosessi on tärkeä, se on vain yksi tarvittavista 
uudistuksista, joilla kohennetaan EU:n tutkimuksen rahoitusta;

3. korostaa, että kunkin yksittäisen yksinkertaistamistoimenpiteen kohdalla on säädettävä, 
tuleeko se voimaan nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä vai tarvitaanko muutoksia 
varainhoitoasetuksen säännöksiin, osallistumista koskeviin sääntöihin vai puiteohjelman 
eri ohjelmiin sovellettaviin sääntöihin; 

HALLINNOINNIN JA RAHOITUKSEN PRAGMAATTINEN YKSINKERTAISTAMINEN

4. pitää myönteisenä, että puiteohjelman hallinnollisia ja rahoituksellisia sääntöjä on pyritty 
enenevässä määrin yksinkertaistamaan koko ohjelmien ja hankkeiden keston ajan, minkä 
pitäisi ensisijaisesti hyödyttää sidosryhmiä; 

5. korostaa, että yksinkertaistamisprosessia olisi hyödynnettävä varoen nykyisessä 
seitsemännessä puiteohjelmassa, jotta osallistujilla olisi edelleen takeet vakaudesta, 
johdonmukaisuudesta ja oikeusvarmuudesta;

6. on huolissaan siitä, että seitsemännen puiteohjelman nykyinen järjestelmä ja käytännön 
toteuttaminen keskittyvät liiaksi valvontaan, jolloin menetetään resursseja, osallistuminen 
vähenee ja tutkimusmahdollisuuksista tulee vähemmän houkuttelevia;  toteaa 
huolestuneena, että nykyisellä nollariskitoleranssin järjestelmällä pyritään pikemminkin 
välttämään riskejä kuin hallitsemaan niitä; vaatii siksi henkilökohtaista vastuuta koskevien 
EU:n henkilöstösääntöjen tulkinnan tarkistamista ja/tai laajentamista;

7. katsoo, että EU:n seurannassa ja rahoitusvalvonnassa olisi pyrittävä ensisijaisesti julkisten 
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varojen turvaamiseen ja petosten torjumiseen samalla kun petokset ja virheet erotetaan 
selvästi toisistaan;

8. uskoo, että eurooppalaisen tutkimuksen rahoituksen olisi oltava selvemmin luottamukseen 
perustuvaa ja että osallistujia koskevaa riskinsietokykyä olisi vahvistettava kaikissa 
vaiheissa joustavilla EU:n säännöillä, joita voidaan soveltaa kansallisten säännösten ja 
käytänteiden mukaisesti;

9. kannattaa täysimääräisesti siedettävien virheriskien suuremman osuuden hyväksymistä, 
koska se vähentää monimutkaisuutta ja jälkitarkastuksia, millä varmistetaan 
moitteettoman varainhoidon ja asianmukaisen valvonnan hyvä tasapaino;  korostaa, että 
on varmistettava osallistumista koskevien sääntöjen yhdenmukainen tulkitseminen ja 
soveltaminen, koska se johtaa virheasteen vähenemiseen;

10. kannattaa ja suosittelee osallistujien tukikelpoisia kustannuksia koskevien tavanomaisten 
kirjanpitokäytänteiden laajempaa hyväksyntää etenkin kun on kyse keskimääräisiin 
henkilöstökustannuksiin perustuvista menetelmistä edellyttäen, että kyseiset menettelyt 
ovat kansallisten sääntöjen mukaisia ja kansallisten viranomaisten sertifioimia, jolloin 
kukin rahoituksen saaja voi joustavasti valita, käyttääkö hän todellisten 
henkilöstökustannusten menetelmää vai keskimääräisten henkilöstökustannusten 
menetelmää; 

11. kannattaa sitä, että eri välineissä vähennetään rahoitusprosenttien yhdistelmien määrää ja 
menetelmiä välillisten kustannusten määrittämiseksi; myöntää, että nykyistä 
yliopistojen/tutkimuskeskusten, teollisuuden ja pk-yritysten välistä erottelua ja 
toimintojen (hallinnointi, tutkimus, demonstrointi ja levitys) erottelua ei pitäisi lopettaa;

12. kehottaa komissiota täsmentämään kiinteämääräisten maksujen ja kertakorvausten käyttöä 
koskevaa terminologiaa; katsoo, että kertakorvausten ja kiinteämääräisten maksujen olisi 
oltava poikkeuksellisia ja että niitä olisi käytettävä vapaaehtoisesti ja ainoastaan 
perustelluissa tapauksissa;

13. kannattaa kertakorvausten käyttöön ottamista "muiden välittömien kustannusten" 
kattamiseen; kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti kertakorvausten käyttöä 
henkilöstökustannusten kattamiseen; korostaa, että kertakorvaukset ovat tehokkain 
vaihtoehto tutkimusohjelman kansainvälisen yhteistyön kumppanimaille;

14. myöntää, että mahdollisuuksien mukaan toteutettava konsortioiden koon pienentäminen 
edistää prosessin yksinkertaistamista ja tiivistää hankkeiden aikataulua;

15. kannattaa työaikojen kirjaamisjärjestelmien, kuten työaikakorttien, lopettamista kokonaan 
(lopettamista ei pitäisi rajoittaa vain kertakorvausten yhteyteen);

16. pitää myönteisenä, että ennakkomaksuista saatavien korkojen perimistä koskeva velvoite 
lopetetaan heti;

17. pyytää lisäselvitystä tukikelpoisten kustannusten (kuten henkilöstökuluihin liittyvien 
verojen ja maksujen) määritelmästä ja selvitystä siitä, voidaanko alv katsoa 
tukikelpoiseksi kustannukseksi; pyytää lisäselvitystä menettelyistä, jotka koskevat eri 
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valuuttoja käyttävien kumppaneiden vaihtokursseja;

18. pyytää komissiota esittämään täsmällisemmät, yhtenäisemmät ja avoimemmat säännöt 
tarkastusmenettelyjä varten ja raportoimaan tarkastusten kustannus/hyöty-suhteesta;

19. kehottaa komissiota soveltamaan yhden ainoan tarkastuksen lähestymistapaa ja siirtymään 
yhden ainoan elimen tekemään reaaliaikaiseen tarkastukseen, jolloin rahoituksen saajat 
voisivat korjata mahdolliset järjestelmävirheet ja antaa seuraavana vuonna paremmat 
kustannuslaskelmat;

20. kehottaa komissiota huolehtimaan oikeusvarmuudesta siten, että pidätytään soveltamasta 
mitään osallistumista koskevia sääntöjä takautuvasti ja tekemästä jo hyväksyttyjen 
rahoitusselvitysten laskelmia uudelleen, koska näin vähennetään jälkikäteen tehtävien 
tarkastusten ja takautuvien oikaisujen tarvetta;

21. pyytää komissiota raportoimaan säännöllisesti parlamentille seitsemännen puiteohjelman 
hallinnollisista kustannuksista, komissiolle ja osallistujille aiheutuvat hallintokulut 
mukaan luettuina, ja toimista, joita toteutetaan tai suunnitellaan näiden kustannusten 
karsimiseksi;

LAADUN, SAATAVUUDEN JA AVOIMUUDEN MERKITTÄVÄ PARANTAMINEN

(a) Siirtyminen tiedeperusteiseen lähestymistapaan

22. muistuttaa komissiolle, että EU:n ohjelmien rahoituksen saajien oletetaan harjoittavan 
rahoitettua toimintaa hyvässä uskossa ja pyrkivän parhaan kykynsä mukaan saamaan 
aikaan odotetut tulokset; 

23. on siksi huolissaan nykyisestä komission yleisestä suuntauksesta siirtyä tulosperusteiseen 
rahoitukseen (jota perustellaan yleensä hyvän vastuuvelvollisuuden periaatteilla) ja on 
erittäin huolissaan tulosperusteisen rahoituksen mahdollisista vaikutuksista tutkimuksen 
laatuun ja luonteeseen; on myös huolissaan siitä, miten tämä saattaa vaikuttaa 
hanketulosten etu- ja jälkikäteistarkastuksiin;

24. pitää kertakorvauksien (kuten neuvoteltujen hankekohtaisten tai ennalta määrättyjen 
hankekohtaisten kertakorvausten) yleistä käyttöä riittämättömänä;  kannattaa sen sijaan 
pioneeritutkimusta varten räätälöityä suureen luottamukseen perustuvaa lähestymistapaa; 
suosittelee se l la i s ten  tulosperusteista rahoitusta koskevien pilottihankkeiden 
käynnistämistä, joissa maksetaan hankekohtaisia kertakorvauksia erityisen haasteellisilla 
aloilla toteutettujen tutkimus- ja demonstrointihankkeiden sovituista tuloksista;

25. myöntää, että palkintojen käyttöön on kannustettava, mutta niillä ei saa korvata 
asianmukaisesti järjestettyä rahoitusta;

26. kannattaa sen sijaan tieteeseen perustuvaa rahoitusjärjestelmää, jossa korostetaan 
tieteellisiä/teknisiä kriteereitä ja osaamiseen, relevanttiuteen ja vaikutuksiin perustuvaa 
vertaisarviointia, sekä yksinkertaistettua ja tehokasta rahoitusvalvontaa; uskoo, että tällä 
tieteeseen perustuvalla lähestymistavalla saadaan aikaan se, että valvontamekanismeissa 
siirrytään merkittävästi rahoitusasioista tieteellisiin/teknisiin näkökohtiin; katsoo, että 
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sidosryhmät voivat tämän lähestymistavan avulla keskittyä ydinosaamiseensa, tieteellisiin 
asioihin ja Euroopan tutkimusalueen luomiseen;

(b) Ajan optimoiminen

27. pitää keskimääräisten käsittely- ja maksuaikojen lyhentämisen yleistä suuntausta 
myönteisenä, mutta esittää joitain varauksia laajempien ehdotuspyyntöjen ja ehdotusten 
koontipäiviä sisältävien ehdotuspyyntöjen yleisen käytön suhteen; 

28. on huolissaan siitä, että nykyinen keskimääräinen aika ehdotuksen määräajasta 
sopimuksen allekirjoittamiseen (eli sopimuksentekoon kuluva aika) on edelleen liian pitkä 
ja että komission eri yksiköiden välillä on eroja tässä asiassa; kehottaa komissiota 
lyhentämään sopimuksentekoon kuluvaa aikaa kuuteen kuukauteen ja vahvistamaan 
vertaisarvioinnin perusteella asianmukaiset määräajat arvioinnille ja 
sopimusneuvotteluille;

29. suhtautuu erittäin varauksellisesti siihen, miten jäsenvaltioiden edustajien antamien 
valintapäätöksiä koskevien lausuntojen lakkauttaminen vaikuttaa erityisesti turvallisuus-
ja puolustusalaa koskevaan tutkimukseen ja hankkeiden eettiseen arviointiin;   kannattaa 
sen sijaan nykyisiin mekanismeihin perustuvaa yksinkertaistettua kirjallista menettelyä;

30. tukee yleistä suuntausta kaksivaiheiseen hakemusmenettelyyn erityisesti tapauksissa, 
joissa ehdotusten ylimäärän odotetaan olevan hyvin suuri, edellyttäen että arviointi 
suoritetaan perinpohjaisesti ensimmäisessä vaiheessa (tavoitteet, tieteellinen 
lähestymistapa, osallistujien pätevyys, tieteellisen yhteistyön lisäarvo ja kokonaisbudjetti);  
korostaa tämän lisäävän toisen vaiheen onnistumismahdollisuuksia edellyttäen, että tämä 
ei johda pidempiin sopimuksenteko- tai käsittelyjaksoihin; uskoo tämän lähestymistavan 
vähentävän hakemuskustannuksia;

(c) Käyttäjäkeskeinen lähestymistapa ohjelmaan pääsyn yhteydessä

31. korostaa, että puiteohjelman hallinnoinnissa on keskityttävä rahoituksen saajiin ja 
huolehdittava paremmasta pääsystä puiteohjelmaan; 

32. edellyttää oppaiden (kuten varainhoitosäännösten) selvyyden ja saatavuuden konkreettista 
parantamista ja niiden kääntämistä EU:n virallisille kielille;

33. suosittelee kohentamaan sidosryhmille tarjottavaa vakautta siten, että komissiolla on 
mahdollisuuksien mukaan vain yksi hankkeesta vastaava virkamies, joka auttaa 
henkilökohtaisesti koko hankkeen ajan johdonmukaisten täytäntöönpanomääräysten 
avulla;

34. kannattaa sähköisen hallinnoinnin ja TVT-välineiden käytön lisäämistä ja erityisesti 
tutkimukseen osallistujien portaalin kehittämistä; kehottaa komissiota luomaan 
integroidun, käyttäjäystävällisen ja reaaliaikaisen järjestelmän; kannattaa sitä, että kaikki 
ohjelmien hallinnointia koskevat tiedot (yksilöinti, soveltaminen, neuvottelu ja 
raportointi) ovat sähköisesti saatavilla; kannattaa sitä, että reaaliaikaisen järjestelmän olisi 
oltava käytettävissä heti ohjelman käynnistymispäivästä lähtien;  katsoo, että kasvotusten 
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pidettävien kokousten sijaan olisi edistettävä videokonferenssien järjestämistä;

OHJELMIEN JA VÄLINEIDEN SYNERGIA

35. kehottaa vähentämään EU:n ohjelmien (esimerkiksi puiteohjelma, kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelma, rakennerahastot) ja niitä koskevien välineiden (yhteiset 
teknologia-aloitteet, 187 artiklan mukaiset aloitteet, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet, 185 artiklan mukaiset hankkeet, osaamis- ja innovaatioyhteisöt, ERA-Net 
jne.) monitahoisuutta; korostaa, että näin päästään hyödyntämään täysimääräisesti niiden 
yhteisistä toimista saatavaa synergiaa;

36. suosittelee, että tutkimuksen ja kehittämisen EU-rahoitusta koskevia sääntöjä karsittaisiin, 
ja edellyttää sääntöjen ja menettelyjen täytäntöönpanon ja tulkinnan johdonmukaisuutta ja 
yhdenmukaistamista; korostaa, että näitä sääntöjä on sovellettava koko puiteohjelmassa, 
sitä koskevissa välineissä ja komissiossa riippumatta täytäntöönpanosta vastaavasta 
yksiköstä tai toimeenpanovirastosta;  

37. suosittelee ottamaan käyttöön mekanismeja, joilla tarjotaan yhteistä opastusta 
komissiossa, ja että tarjotaan koulutusta hankkeista vastaaville virkamiehille ja sisäisille 
tarkastajille; kehottaa perustamaan osallistujia varten puiteohjelmaa koskevan 
oikeusasiamiehen kaltaisen mekanismin niitä tapauksia varten, joissa sääntöjä ja 
menettelyjä on tulkittu epäjohdonmukaisesti ja epäyhtenäisesti; 

TULEVAA KAHDEKSATTA PUITEOHJELMAA VARTEN SAADUT KOKEMUKSET

38. uskoo, että tulevan puiteohjelman yhtenä tärkeimpänä painopistealana on oltava 
puiteohjelman hallinnoinnin uudistaminen;

39. katsoo, että varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen uudistamisella ja 
tutkimusrahoituspolitiikkaan soveltuvan siedettävän virheriskin käsitteen käyttöön 
ottamisella on ratkaiseva rooli tutkimuksen rahoitusjärjestelmän uudelleenjärjestelyissä ja 
tutkimusrahoituksen yksinkertaistamisessa entisestään;

40. kehottaa komissiota arvioimaan kunkin ohjelman kunkin yksittäisen välineen 
käyttökelpoisuutta, valitsemaan ne, joilla on päärooli tutkimuksen ja kehittämisen 
tukemisessa, lisäämään niiden keskinäistä koordinaatiota yhteisten etujen mukaisesti ja 
säilyttämään riittävästi joustavuutta, jotta hankkeiden erityispiirteitä voidaan mukauttaa 
koon mukaisesti;

41. tukee tiedeperusteista rahoitusjärjestelmää ja sitä, että kahdeksannen puiteohjelman 
perustana käytetään vaikutuskeskeisen ylhäältä alas -lähestymistavan mukaisen ja 
tiedepainotteisen alhaalta ylös -lähestymistavan mukaisen tutkimuksen hyvää 
tasapainottamista; 

42. uskoo, että kahdeksannessa puiteohjelmassa olisi otettava huomioon koko innovaatioketju 
pioneeritutkimuksesta, teknisestä kehityksestä, demonstraatiosta, levittämisestä ja tulosten 
arvottamisesta aina tutkimustulosten nopeaan markkinoille integrointiin;

43. suosittelee, että lisätään kahdeksannen puiteohjelman kansainvälistämistä kolmansien 
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maiden, kehitysmaat mukaan luettuina, kanssa tehtävällä yhteistyöllä;

44. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.



PE443.114v01-00 10/14 PR\821699FI.doc

FI

PERUSTELUT

Tiede, koulutus ja innovaatio ovat talouskasvun ja työpaikkojen syntymisen pilareita. 
Euroopan on investoitava innovaatioon, jos se aikoo kehittää uusia tuotteita ja palveluja. 
Näiden avulla luodaan uusia työllistymisen ja kasvun lähteitä, mikä lisää Euroopan 
kilpailukykyä ja parantaa elämänlaatua. Innovaatio edellyttää kuitenkin tutkimusta. tutkimus 
ja innovaatio muodostavat Euroopan unionin Eurooppa 2020 -aloitteen ytimen.

Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia ja etenkin tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja demonstroinnin puiteohjelmaa koskevat hakemukset ja talousarviot ovat paisuneet vuosien 
mittaan. Rahoitusta koskevien hakemusten määrän lisääntymiseen on reagoitu 
valvontamekanismien kasvattamisella, jotta EU:n varojen asianmukainen käyttö voidaan 
varmistaa.  Useammat säännöt ja hallintomenettelyt ovat kuitenkin vaikeuttaneet sitä, että 
prosessiin suhtauduttaisiin luottavaisesti. Etenkin pienempien organisaatioiden – pk-yritysten, 
huipputekniikkaa valmistavien uusien yritysten ja pienempien laitosten, yliopistojen ja 
tutkimuskeskusten – on erityisen vaikea selvitä tästä monimutkaisuudesta.

Tutkimusyhteisö edellyttää pikaista sääntöjen ja menettelyjen yhdenmukaistamista ja 
taloudellista vastuuvelvollisuutta koskevien vaatimusten yleistä yksinkertaistamista. 
13 000 tutkijaa allekirjoitti hiljattain vetoomuksen, että EU:n tutkimusrahoitusta on 
yksinkertaistettava ja että luottamusta on lisättävä. Tämä on yleinen näkemys tutkijoiden ja 
korkeakoulumaailman ja teollisuuden edustajien keskuudessa. On varmasti tarpeen 
yksinkertaistaa mekanismeja, jotka koskevat tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmia, eli seitsemättä ja kahdeksatta puiteohjelmaa, ja kaikkia 
komission tiede- ja innovaatio-ohjelmia.

Nykyinen järjestelmä olisi korvattava sellaisella, jossa hakijoihin luotetaan paremmin. Tähän 
voitaisiin päästä yksinkertaistamalla hankkeiden rahoitus- ja hallintoseikkojen seurantaa 
samalla kun vahvistetaan tieteen ja teknologian arviointiprosessia. Tämä edellyttää 
vertaisarviointia ja osaamiseen perustuvien kriteerien soveltamista arvioinnissa. Kaikkiin 
rahoitustapahtumiin sisältyy tietenkin jonkinlainen riski, mutta liiallinen huoli tämän riskin 
hallinnasta saattaa hallinnollisen valvonnan vuoksi kasvattaa prosessin kokonaiskuluja. Olisi 
ensinnäkin voitava sietää suurempia riskitasoja (ja virtaviivaistaa siten byrokraattista 
valvontaa) ja toiseksi on luotettava enemmän tiedeyhteisöön ja liikemaailmaan. Luottamus ja 
valvonta – riskinotto ja riskiin sisältyvät vaarat – on tasapainotettava varmistamalla EU:n 
tutkimusrahoituksen moitteeton varainhoito. 

Tutkimusrahoitusta ja hallintoa on todella kohennettava ja virtaviivaistettava. Nykyisellään
sovelletaan erilaisia sääntöjä ja menettelyjä puiteohjelman eri välineisiin, eri laitoksiin 
(yliopistot, tutkimuskeskukset, teollisuus ja pk-yritykset) ja erityyppisiin toimintoihin 
(esimerkiksi hallinnointi, tutkimus ja demonstrointi). Tämä kolmiulotteinen malli (välineet, 
laitokset ja toiminnot) kietoutuvat useisiin sääntöjen ja menettelyjen samankeskisiin 
kerrostumiin. Nämä kerrostumat koostuvat osallistumista koskevista säännöistä, 
erityisohjelmista, varainhoitoasetuksesta, siedettävästä virheriskistä ja henkilöstösäännöistä, 
jotka vaikuttavat puiteohjelmaan välittömästi tai välillisesti.

Esittelijä pitää komission tiedonantoa tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta myönteisenä.  Siinä esitetään vakavasti otettava ja luova 
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uudistussuunnitelma, jolla poistetaan monia tutkimuksen puiteohjelmaan osallistuneiden 
kokemia hankaluuksia.

Ehdotettujen muutosten suhde nykyiseen varainhoitoasetukseen on kuitenkin epäselvä. Eräät 
komission ehdottamat muutokset edellyttävät muutoksia varainhoitoasetukseen. Jotkut niistä 
edellyttävät taas muutoksia osallistumista koskeviin sääntöihin tai puiteohjelman 
erityisohjelmia koskeviin sääntöihin. Eräät toimet taas edellyttävät muutoksia kaikkialle tai 
sitten niistä ei aiheudu muutoksia. 

Esittelijä on huolissaan rahoituksen ja tulosten välisestä yhteydestä. Toisaalta on syytä 
arvostaa komission avoimuutta kun se on harkinnut uudelleen tutkimusohjelmiensa 
rahoitussääntöjä. Muutoksia on kuitenkin harkittava huolellisesti ja ajatuksen kanssa ja tällöin 
on otettava huomioon rahoitusta ja hallintoa koskevat motiivit ja rahoituksen saajille koituvat 
seuraukset sekä mahdollinen vaikutus itse tutkimuksen ja innovaation laatuun. Esittelijä 
pelkää myös, että tulosperusteisen rahoituksen malli saattaa johtaa riskittömämpiin 
hankkeisiin ja markkinalähtöiseen tutkimukseen. Eurooppa tarvitsee lisää innovaatiota, mutta 
pioneeritutkimuksen on pysyttävä innovaation perustana. Lisäksi innovaatiota ei ole ilman 
tutkimusosaamista.

Esittelijä suosittelee painokkaasti tutkimusrahoituksen saatavuuden yksinkertaistamista. 
Kaikkien sidosryhmien välille on kehitettävä vastavuoroisen luottamuksen ilmapiiri. Näin 
tehostetaan tutkimusta ja innovaatiota samalla kun Euroopasta tehdään houkuttelevampi 
paikka asua ja työskennellä.

Niinpä tämä mietintö on aidosti merkittävä ja kiireellinen. se on oikeaan aikaan annettu, sillä 
olemmehan juuri aloittamassa seitsemännen puiteohjelman väliarviointia ja käynnistämässä 
kahdeksannen puiteohjelman valmistelut. Mietinnöllä luodaan vakaa kivijalka myöhemmälle 
toiminnalle.

HALLINNOINNIN JA RAHOITUKSEN PRAGMAATTINEN YKSINKERTAISTAMINEN

EU:n tutkimusrahoitusjärjestelmän monimutkaisuuden vähentämisellä ja yksinkertaistamisella 
pitäisi vaikuttaa myönteisesti lähinnä sidosryhmiin. Euroopan parlamentti kiinnitti vuoden 
2007 vastuuvapauden myöntämistä koskevassa päätöslauselmassaan huomiota siihen, että 
moninaisuutta on lisättävä. Se vaati myös rahoituksen saajien ongelmien, kuten avoimuuden 
puutteen, arviointia. Yksinkertaistamisprosessin olisi luotava osallistujille vakautta ja 
oikeusvarmuutta.

Siksi taloudellisen vastuuvelvollisuuden yksinkertaistaminen edellyttää, että Euroopan 
tutkimusrahoituksessa sovelletaan selvemmin luottamukseen perustuvaa ja riskejä paremmin 
sietävää lähestymistapaa. Tähän kuuluu rahoituksen saajien tavanomaisten kirjanpidon ja 
hallinnoinnin periaatteiden ja käytänteiden hyväksyminen edellyttäen, että ne ovat 
kansallisten viranomaisten hyväksymiä ja sertifioimia.  Siihen kuuluu kansallisten 
viranomaisten kustannuslaskentatavoille tekemien tarkastusten ja sertifikaattien 
hyväksyminen sekä rahoitusvalvonta, jolla pyritään turvaamaan julkiset varat ja torjumaan 
petoksia.   Yhden ainoan tarkastuksen lähestymistapa ja yhden ainoan elimen tekemä 
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reaaliaikainen tarkastus antaisivat rahoituksen saajille mahdollisuuden oikaista 
järjestelmävirheet.

Kunkin toimenpiteen yhteydessä on ilmoitettava, edellyttääkö se varainhoitoasetuksen, 
osallistumista koskevien sääntöjen tai erityisohjelmien muuttamista vai ei. Lisäksi on 
ilmoitettava, aiotaanko toimenpidettä soveltaa seitsemänteen puiteohjelmaan vai ainoastaan 
kahdeksanteen. Esittelijä ehdottaa, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevat toimet otetaan 
käyttöön vaiheittain, jotta puiteohjelman suunnassa ei tapahdu äkillisiä ja tuntuvia muutoksia. 

Esittelijä kannattaa myös ajatusta, että eri rahoitusjärjestelmissä vähennetään 
rahoitusprosenttien yhdistelmien määrää ja menetelmiä välillisten kustannusten 
määrittämiseksi.  Yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja teollisuuden rahoitusprosenttien ja 
välillisten kustannusten laskentamallien olisi kuitenkin oltava erilaisia.  Syynä tähän on se, 
että näiden tahojen kustannukset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Erityyppisten 
toimintojen rahoitusprosenttien olisi oltava erilaisia. Sääntöjen yhdenmukaistaminen olisi 
kohdennettava lähinnä eri välineisiin. Esittelijä katsoo myös, että pienemmät konsortiot ja 
yksinkertaisempien keskusmekanismien käyttö yksinkertaistaa menettelyjä.

Monimutkaisista käsitteistä, kuten kertakorvauksista ja tukikelpoisista kustannuksista, 
käytetty terminologia olisi myös määriteltävä selkeästi toisistaan poikkeavien tulkintojen 
välttämiseksi. On erittäin tärkeä täsmentää, missä määrin verot katsotaan tukikelpoisiksi 
kustannuksiksi. On myös tärkeää, että komission yksiköissä ja eri tarkastuslaitoksissa 
sovelletaan sääntöjä johdonmukaisesti. 

LAADUN, SAATAVUUDEN JA AVOIMUUDEN MERKITTÄVÄ PARANTAMINEN

a) Siirtyminen tiedeperusteiseen lähestymistapaan

Osaamisen on oltava tutkimusrahoituksen tärkein moottori ja tulosperusteinen lähestymistapa 
saattaa heikentää tutkijoiden tieteellistä kunnianhimoa. Niinpä edustaja ehdottaa sen sijaan 
tiedeperusteista lähestymistapaa. Tähän sisältyy rahoituksen valvonnan yksinkertaistaminen, 
tieteellis-teknisten seikkojen korostaminen ja osaamiseen perustuva vertaisarviointi.  
Osaamiseen keskittyvän johdonmukaisen, avoimen, yhdenmukaistetun ja ammattimaisen 
vertaisarviointijärjestelmän olisi siis oltava tärkein arviointikriteeri, kuten se on Euroopan 
tutkimusneuvoston arviointijärjestelmässä.  Palkintojen käyttöön on kannustettava 
kohtuullisesti. Palkintojen käytöllä ei pidä kuitenkaan korvata tutkimuksen tavanomaista 
rahoitusta.

b) Ajan optimoiminen

Kaikki prosessin vaiheet olisi optimoitava viivästysten välttämiseksi ja 
kustannustehokkuuteen kannustamiseksi. Tähän sisältyy työohjelmaluonnosten saatavuus, 
tarjouskilpailujen julkaiseminen, ehdotuksen laatiminen, valintamenettely ja avustusten 
hyväksymiseen ja maksamiseen käytetty aika. 
Avustusten hyväksymiseen käytetyn ajan lyhentäminen on erittäin myönteistä. Esittelijä 
suhtautuu kuitenkin hyvin varauksellisesti komission ehdotukseen poistaa vaatimus siitä, että 
jäsenvaltiot antavat lausuntoja valintapäätöksistä. On tärkeää, että jäsenvaltioilla on 
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valvontavaltaa erityisesti turvallisuus- ja puolustusalan tutkimuksen ja hankkeiden eettisen 
arvioinnin suhteen. 
Komissio ehdottaa yleisempää kaksivaiheisten ehdotusten käyttöä. Ehdotusten jättäminen 
kaksivaiheisessa menettelyssä vähentää ehdotusten laatimisesta aiheutuvaa rasitusta, mutta se 
saattaa myös pidentää jättämisprosessia ja monimutkaistaa sitä. Siksi esittelijä kannattaa 
kaksivaiheista menettelyä edellyttäen, että arviointi tehdään perinpohjaisesti jo alkuvaiheessa. 
Tämän pitäisi vähentää myös hakemuskustannuksia.

c) Käyttäjäkeskeinen lähestymistapa ohjelmaan pääsyn yhteydessä

Esittelijä katsoo, että ohjelmiin pääsemistä ja käyttäjätukea voidaan parantaa kohentamalla 
opasmateriaalia (jargonin vähentäminen ja yhdenmukaisempi terminologia). Tähän voidaan 
päästä optimoimalla TVT-välineet, tukemalla hankkeiden hallinnointia ja huolehtimalla 
hankkeesta vastaavan virkamiehen henkilökohtaisesta tuesta (sama virkamies vastaa 
hankkeesta koko sen keston ajan). Siksi esittelijä katsoo, että avustukset, arvioinnit ja 
ehdotukset integroidaan yhteen ainoaan TVT-foorumiin. Sen olisi oltava vakaa, joustava ja 
helppokäyttöinen. Samaa foorumia olisi käytettävä kaikissa komission yksiköissä ja 
virastoissa.

OHJELMIEN JA VÄLINEIDEN SYNERGIA

Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio sitoutuu varmistamaan, että sääntöjä ja menettelyjä 
tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa ohjelmissa ja välineissä. Lisäksi säännöt 
olisi pantava täytäntöön yhdenmukaisesti komission neljässä pääosastossa ja virastoissa sekä 
yhteisiä teknologia-aloitteita toteuttavissa yhteisyrityksissä. Esittelijä suosittelee kuitenkin 
painokkaasti erilaisia sääntöjä ensinnäkin tutkimuskeskuksille ja yliopistoille, sitten 
teollisuudelle ja sitten pk-yrityksille. 
EU:n ohjelmien ja niitä koskevien välineiden monimutkaisuuden vähentäminen edistää 
synergian optimointia. On myös suotavaa luoda komissiossa yhteinen opastusmekanismi 
(hankkeesta vastaavien virkamiesten ja tarkastajien kouluttaminen sekä puiteohjelmaa 
koskevan oikeusasiamiehen viran perustaminen).  

TULEVAA KAHDEKSATTA PUITEOHJELMAA VARTEN SAADUT KOKEMUKSET

Esittelijä katsoo, että tulevan puiteohjelman yhtenä tärkeimpänä painopistealueena on 
hallinnon yksinkertaistaminen. Lisäksi varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen 
tarkistaminen sekä tutkimuspainotteisen siedettävien virheriskien järjestelmän toteuttaminen 
ovat hyvin merkittäviä tutkimuksen rahoitusjärjestelmää uudistettaessa. 
Samalla esittelijä pyytää komissiota arvioimaan yksittäisiä välineitä ja lisäämään niiden 
koordinointia sekä säilyttämään riittävästi joustavuutta, jotta hankkeiden yksityiskohtia 
voidaan muuttaa niiden koon mukaisesti. 

Esittelijä katsoo, että innovaatio on seurausta tehokkaasta ja asianmukaisesti rahoitetusta 
koulutus- ja tutkimusjärjestelmästä sekä muista reunaehdoista, kuten asianmukaisesta teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevasta politiikasta, riskipääomasta, avoimista markkinoista ja hyvästä 
sääntelystä. Siksi on tärkeää, että puiteohjelmassa otetaan huomioon koko innovaatioketju 
pioneeritutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen, teknologian demonstroitiin ja tulosten 
levittämiseen ja arvioimiseen saakka. Esittelijä tukee tiedeperusteista rahoitusjärjestelmää ja 
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sitä, että kahdeksannen puiteohjelman perusteena käytetään johdetun ja vaikutuskeskeisen 
ylhäältä alas -lähestymistavan mukaisen sekä johtamattoman tiedepainotteisen alhaalta ylös 
-lähestymistavan mukaisen tutkimuksen hyvää tasapainottamista.  

Esittelijä uskoo lopuksi, että on suotavaa lisätä puiteohjelman kansainvälisyyttä. Tähän olisi 
kuuluttava yhteistyön lisääminen kolmansien maiden, myös kehitysmaiden, kanssa.


