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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarvioinnista
(2011/2043(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), erityisesti tutkimukseen liittyvät artiklat,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
Euroopan yhteisön (Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan unioni) seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)1,

– ottaa huomioon erityisesti edellä mainitun päätöksen seurantaan, arviointiin ja 
uudelleentarkasteluun liittyvän 7 artiklan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 182 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan puiteohjelmaa 
mukautetaan tilanteen kehityksen mukaisesti,

– ottaa huomion 9. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Vastaus
asiantuntijaryhmän tekemään seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelman väliarviointiin sekä asiantuntijaryhmän tekemään 
riskinjakorahoitusvälineen väliarviointiin" (KOM(2011)0052),

– ottaa huomioon seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarviointia käsitelleen 
asiantuntijaryhmän 12. joulukuuta 2010 antaman loppuraportin,

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta2,

– ottaa huomioon kuudennen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelman 
vuosiksi 2002–2006 väliarviointia käsitelleen asiantuntijaryhmän helmikuussa 2009 
antaman raportin,

– ottaa huomioon asiantuntijalautakunnan "Rahoitusorganisaatio huipputason 
pioneeritutkimukselle – Euroopan tutkimusneuvoston rakenteiden ja mekanismien 
arviointi" 23. heinäkuuta 2009 antaman raportin,

– ottaa huomioon riskinjakorahoitusvälineen väliarviointia käsitelleen riippumattoman 
asiantuntijaryhmän 31. heinäkuuta 2010 antaman raportin,

– ottaa huomioon "Innovatiiviset lääkkeet" -aloitetta varten perustetun yhteisyrityksen 
ensimmäistä väliarviointia käsitelleen asiantuntijalautakunnan 20. joulukuuta 2010 
antaman raportin,

                                               
1 EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0401.
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– ottaa huomioon yhteisten teknologia-aloitteiden ARTEMIS ja ENIAC ensimmäistä 
väliarviointia käsitelleen asiantuntijalautakunnan 30. heinäkuuta 2010 antaman raportin,

– ottaa huomioon tietotekniikka-avusteista asumista koskevan yhteisen ohjelman 
väliarviointia käsitelleen riippumattoman asiantuntijalautakunnan joulukuussa 2010 
antaman raportin,

– ottaa huomioon alueiden komitean täysistunnossa 27. ja 28. tammikuuta 2011 hyväksytyn 
lausunnon tutkimuksen puiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2007 annetun Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 9/2007 "Tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien EU:n 
puiteohjelmien arviointi – Voidaanko komission lähestymistapaa parantaa?",

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 8/2009 
yhteisön tutkimuspolitiikkaan kuuluvista huippuosaamisen verkostoista ja integroiduista 
hankkeista,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 2/2010 
kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien, valmisteleviin tutkimuksiin ja uusien 
infrastruktuurien rakentamiseen liittyvien tukijärjestelmien vaikuttavuudesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja demonstroinnin puiteohjelma (seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma) on laajin 
tutkimuksen tukiväline koko maailmassa ja että se on Euroopan unionin 
tutkimuspolitiikan ensisijainen väline,

B. katsoo, että seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarviointi on välttämätön siitä 
vuonna 2006 käytyjen neuvottelujen ja niitä seuranneen hyväksymisen jälkeen 
tapahtuneiden muutosten (uudet toimielimet, uudet poliittiset elimet, talouskriisi) mutta 
myös sen kauden loppuun asti saatavilla olevien rahoitusmäärien suuruuden vuoksi,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen nojalla eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamisesta tehdään EU:n politiikan erityistavoite,

D. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategialla tutkimuksesta ja innovaatiosta tehdään 
keskeinen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tekijä,

E. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on annettava resurssit, jotta Euroopan kansojen 
kohtaamiin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan antaa yhteinen vastaus,

F. ottaa huomioon, että EU kilpailee maanosan laajuisten valtioiden (Kiina, Intia, Brasilia, 
Australia, Amerikan yhdysvallat, Venäjä) kanssa mutta että EU ei ole valtio vaan 
valtioiden liitto ja että kykymme yhdistyä ja koordinoida ponnistuksiamme, erityisesti 
tutkimuksessa, Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä edistää erittäin paljon 
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taloudellista kilpailukykyämme ja mahdollistaa siten yhteiskunnallisten tavoitteidemme 
rahoittamisen ja ympäristösitoumustemme kunnioittamisen,

G. katsoo, että investointien viivästyminen EU:ssa muihin maailmanmahteihin verrattuna 
johtuu ensisijaisesti yksityisten investointien riittämättömyydestä ja että myöskään 
seitsemännen puiteohjelman houkuttelevuutta teollisuuden kannalta ei ole täysin osoitettu; 
katsoo kuitenkin myös, että se edellyttäisi määrien lisäksi selkeästi myös parempaa 
koordinaatiota jäsenvaltioiden ja unionin välillä,

H. katsoo, että tieteen ja teollisuuden paremmat suhteet ovat välttämättömiä, jotta 
tutkimustulokset voidaan muuttaa tuotteiksi ja palveluiksi, jotka saavat aikaan 
talouskasvua,

I. ottaa huomioon, että ohjelman 54,6 miljardista eurosta 25,8 miljardia euroa on sidottu 
neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi (2007–2010), mikä tarkoittaa keskimäärin 6,5 miljardia 
vuodessa, ja että kolmeksi viimeiseksi vuodeksi (2011–2013) jää käytettäväksi 
28,8 miljardia eli keskimäärin 9,6 miljardia vuodessa,

J. katsoo, että vuodet 2011–2013 ovat herkkiä vuosia ja että niiden aikana on kiinnitettävä 
erityisen välitöntä huomiota niihin kilpailukykytekijöihin, joihin tutkimus ja innovaatio 
kuuluvat,

K. katsoo, että hallinnon monimutkaisuus on edelleen seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman suurin puute ja että sen yksinkertaistaminen on suurin haaste ohjelman 
tulevaisuuden kannalta,

1. arvostaa seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarvioinnin asiantuntijaraporttien 
laatua huolimatta asiantuntijaryhmille annetun toimeksiannon yleisestä luonteesta; pitää 
kuitenkin valitettavana, että arvioinnissa ei ole käsitelty jäsenvaltioiden toimien ja unionin 
toimien muodostamaa kokonaisuutta;

2. ei ymmärrä komission viivyttelyä, sillä se julkaisi tiedonantonsa 9. helmikuuta 2011, 
vaikka sen oli määrä tehdä niin viimeistään vuonna 2010, ja pitää valitettavana komission 
tiedonannon heikkoutta nykyisten haasteiden osalta;

Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman tulokset

3. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa saavutetut tulokset eivät näytä 
tuovan riittävästi EU:n lisäarvoa tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin kannalta;

4. suhtautuu myönteisesti osallistumisen ja asiantuntemuksen tasoon hankevalikoimassa; 
pitää kuitenkin valitettavana, että tämän ohjelman onnistumisaste on yleisesti edelleen 
melko alhainen ja lannistava, erityisesti pk-yritysten kannalta;

5. panee merkille, että taloudellisten ja inhimillisten resurssien kasvu, katettujen aiheiden ja 
tavoitteiden moninkertaistuminen ja välineiden monipuolistuminen ovat heikentäneet 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman mahdollisuuksia palvella täsmällistä ja laajaa 
eurooppalaista tavoitetta;
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6. hyväksyy erityisohjelman "Yhteistyö" vahvistamisen, koska se on edelleen 
merkityksellinen nykyisten tieteellisten ja teknisten haasteiden kannalta; korostaa sen osaa 
kehitettäessä tutkimuksen, kehityksen ja innovaation kriittistä massaa, jota ei olisi 
mahdollista saavuttaa kansallisella tai alueellisella tasolla, mikä osoittaa myös sen 
eurooppalaisen lisäarvon; kehottaa soveltamaan "tulevia ja nousevia teknologioita" ja 
ottamaan "etenemissuunnitelmat" käyttöön kaikilla aihealueilla; vaatii enemmän 
joustavuutta tarjouspyyntöjen aiheiden sekä pienten ja suurten hankkeiden erottamiseen 
käytettävien rahoituksen ylä- ja alarajojen vahvistamiseen;

7. kehottaa nopeuttamaan tutkimusta seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
erityisohjelmassa "Yhteistyö" määritellyillä aloilla: terveys, lääkkeet, elintarvikkeet, 
biotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, nanotiede ja nanoteknologia, materiaalit, 
saastuminen, energia, ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos, metsät), 
ekoteknologia, hiilidioksidin talteenotto, liikenne, taloustiede, yhteiskuntatiede, 
humanistiset tieteet, avaruus ja turvallisuus; vaatii, että vettä koskevan tutkimuksen olisi 
myös oltava painopisteala;

8. pitää myönteisenä Euroopan tutkimusneuvoston erityisohjelmassa "Ideat" saavuttamia 
lupaavia tuloksia ja sen tehtävää, jolla pyritään lisäämään eurooppalaisten 
tutkimusorganisaatioiden näkyvyyttä ja houkuttelevuutta; korostaa, että Euroopan 
tutkimusneuvostosta on tehtävä riippumaton oikeudellinen yksikkö, jolla on päätösvalta ja 
joka on suoraan vastuussa tieteellisestä strategiastaan ja hallinnostaan;

9. tukee erityisohjelmassa "Ihmiset" Marie Curie -toimia, jotka ovat arvokkaita tutkijoiden 
uralle;

10. suhtautuu epäilevästi erityisohjelman "Valmiudet" tavoitteiden moninaisuuteen ja siitä 
aiheutuviin vaikeuksiin, erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja pk-yrityksiä ja 
innovatiivisia pk-yrityksiä koskevien toimien alalla; katsoo kuitenkin, että ERA-NET- ja 
ERA-NET+-hankkeet ja 185 artiklaan perustuvat aloitteet täyttävät tehtävänsä 
eurooppalaisen tutkimusalueen rakentamisessa;

11. tunnustaa, että "yhteiset teknologia-aloitteet" ovat hyödyllisiä eurooppalaisen teollisuuden 
kilpailukyvylle; pitää kuitenkin valitettavina oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä 
(oikeushenkilöys, teollis- ja tekijänoikeudet, rahoitussäännöt) sekä korkeita 
toimintakustannuksia yhteisten teknologia-aloitteiden käynnistämisen osalta; vaatii 
voivansa osallistua enemmän näiden välineiden poliittiseen valvontaan;

12. suhtautuu varauksellisesti aiempaa järjestelmällisempään liian avointen ehdotuspyyntöjen 
käyttöön (alhaalta ylös -lähestymistapa) ja suosittelee säilyttämään tasapainon kahden 
lähestymistavan (alhaalta ylös ja ylhäältä alas) välillä, sillä niillä vastataan konkreettisiin 
tarpeisiin;

13. pyytää komissiolta analyysia EU:n tason ja kansallisen tason toimien yhdistämiseksi 
paremmin; kehottaa, että ehdotuspyynnöt, myös heinäkuun 2011 ehdotuspyynnöt, 
lähetetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä ja 
kilpailua aloitteiden osalta ja sen sijaan täydentää niitä; ehdottaa, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa tuetaan toimijoita, jotka hallinnoivat yhteisessä 
ohjelmasuunnittelussa mukana olevia kansallisia ohjelmia, jotta tutkimuksen ja 
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teknologian kehittämisen puiteohjelmissa voidaan hankkeen hallintotavasta kehittää 
ohjelman hallintotapa; vaatii, että seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman kolme 
viimeistä vuotta omistetaan eurooppalaisen tutkimusalueen suunnittelun edistämiselle;

14. ehdottaa, että unionin ja jäsenvaltioiden välillä käynnistetään kunnianhimoinen 
eurooppalainen suunnitelma teknologian ja puolustuksen alalla ja että sille annetaan 
huomattava alkurahoitus seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja Euroopan 
puolustusvirastosta SEU-sopimuksen 45 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, jotta 
puolustusalan teollisuus- ja teknologiaperustaa voidaan vahvistaa ja samalla parantaa 
sotilasalan julkisten varojen käytön tehokkuutta;

Osallistuminen seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan

15. korostaa, että teollisuuden osallistumisaste ei nähtävästi ole juuri korkeampi kuin 
edellisissä tutkimusohjelmissa, erityisesti erityisohjelmassa "Yhteistyö"; pyytää siksi 
komissiolta yksityiskohtaista analyysia sen kyvystä houkutella yksityisen sektorin 
investointeja;

16. suhtautuu myönteisesti seitsemännen tutkimusohjelman pk-yrityksiä hyödyttäviin 
tuloksiin sekä erityisohjelmassa "Yhteistyö" vahvistetun 15 prosentin tavoitteen että 
"Eurostars"-ohjelman osalta; katsoo, että seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
parempi koordinointi rakennerahastojen kanssa voisi edistää aliedustettujen 
jäsenvaltioiden osallistumista;

17. ehdottaa, että tutkimus- ja kehityspolitiikat alueellistetaan;

18. katsoo, että seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa olisi vahvistettava sen 
ensisijaiset tavoitteet kansainvälisen yhteistyön alalla; katsoo, että maiden ja aiheiden 
valinta yhteistyötoimien kohteeksi on tehtävä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
voidaan tarkistaa niiden merkityksellisyys ja etu, joka näistä toimista niille koituu;

Rahoitus

19. katsoo, että seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman rahoituksen taso on säilytettävä; 
muistuttaa, että investointi tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin on pitkän aikavälin 
investointi ja että se on ratkaisevat tekijä, jonka avulla 2020-strategian tavoitteet voidaan 
saavuttaa;

20. korostaa, että tutkimuksen perusrakenteiden rahoituksen olisi hyödyttävä paremmasta 
koordinaatiosta seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman, Euroopan investointipankin 
välineiden, rakennerahastojen ja kansallisen ja alueellisen politiikan välillä;

21. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta noudattamaan rahoitussitoumuksiaan tutkimusta 
koskevien kansainvälisten sopimusten puitteissa;

Innovaation asema

22. katsoo, että markkinoille saattaminen olisi sisällytettävä seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman hankepyyntöjen tuleviin perusteisiin innovaation alalla;
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23. tunnustaa, että eurooppalaiset teknologiayhteisöt, yhteiset teknologia-aloitteet ja julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuudet edistävät teollisuuden laajempaa osallistumista;

Yksinkertaistamistoimien seuranta

24. on huolissaan seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman liiallisista hallinnollisista 
rasituksista; tukee ehdotusta varainhoitoasetuksen tarkistamisesta menettelyjen 
yksinkertaistamiseksi;

25. toistaa, että on tärkeää ottaa viipymättä käyttöön seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
nykyisen hallinnoinnin menettelyjä, hallintoa ja rahoitusta koskevia 
yksinkertaistamistoimenpiteitä, joita on muun muassa määritetty parlamentin 
11. marraskuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa; pyytää komissiota antamaan 
ehdotuksia yksinkertaistamistoimenpiteistä nykyisen seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman puitteissa ensimmäisten ehdotustensa täydennykseksi; toistaa haluavansa, 
että tällä hetkellä komission ja edunsaajien välillä käynnissä olevat kaikkia puiteohjelmia 
koskevat riita-asiat ratkaistaan nopeasti noudattaen julkisten varojen asianmukaisen 
käytön periaatetta;

26. suhtautuu myönteisesti suosituksiin lyhentää tarjouskilpailujen kestoa ja pitää taukoa 
uusien välineiden kehittämisessä seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa;

Riskinjakorahoitusväline

27. katsoo, että riskinjakorahoitusvälineellä on ratkaiseva vipuvaikutus investointien 
lisäämisessä tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin kriisiaikana, jolloin pankkiala ei 
voi enää itse vastata kyseisestä tehtävästä, koska siitä on ensimmäisinä vuosina annettu 
kahdeksan miljardia euroa lainaa, joka on johtanut yli 20 miljardin euron investointeihin;

28. suosittelee, että tätä innovatiivista rahoitusvälinettä sovelletaan edelleen ja tehostetaan 
kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa, jotta sillä edistetään rahoituksen 
saatavuuden parantamista ja yksityisiä investointeja;

29. ilmaisee kuitenkin huolensa naurettavan pienistä määristä, jotka on osoitettu 
tutkimusrakenteille, yliopistoille ja tutkimusorganisaatioille ja pk-yrityksille, erityisesti 
innovatiivisille pk-yrityksille, sekä selkeästä maantieteellisestä ja alakohtaisesta 
epätasapainosta lainojen osoittamisessa; tukee siksi asiantuntijaryhmän konkreettisia 
suosituksia, joilla pyritään parantamaan tiettyjen aliedustettujen kohderyhmien 
osallistumista;

Yleiset päätelmät

30. vaatii, että seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman käytössä otetaan huomioon 
talouskriisin seuraukset ohjelman loppuvuosina (2011–2013), kun käsitellään huomattavia 
määriä (28,8 miljardia euroa kolmelle vuodelle), jotka ohjelmassa ovat jäljellä, 
Eurooppa 2020 -strategiassa saavutettavia tavoitteita ja eurooppalaisen tutkimusalueen ja 
innovaatiounionin luomista;
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31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Tieteen ja kansalaisen yhteensovittaminen

"Tämä 2000-luku tarjoaa meille kummallisen ristiriidan: vaikka se esittää suuria 
tieteellisiä haasteita ja vaikka tieteen ja tekniikan tulokset ovat kaikkialla läsnä 
jokapäiväisessä elämässämme, tiede ei ole koskaan vaikuttanut yhtä kaukaiselta, 
saavuttamattomalta ja huolestuttavalta." Claudie Haigneré, Universcience-järjestön 
puheenjohtaja, Ranskan tasavallan entinen tiedeministeri (2002–2004) ja entinen 
Eurooppa-ministeri (2004–2005), lääkäri ja astronautti.

Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti Euroopan 
unionille kunnianhimoisen strategisen tavoitteen: kehittyä vuoteen 2010 mennessä maailman 
kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi. Strategiassa on 
tunnustettu tutkimuksen keskeinen asema.

Tavoite näytti olevan niiden 15 arvokkaan valtion saavutettavissa, jotka muodostivat unionin 
ja joista osa suhtautuu nostalgisesti imperiuminsa katoamiseen ja näkee EU:ssa toivon uudesta 
yhteiskunnasta.

Tämä strategia, jota sanotaan Lissabonin strategiaksi, on epäonnistunut, eikä unioni ole 
todella selvittänyt syitä siihen.

Onko se valtioiden vika, koska ne eivät kunnioita hyväksymiään EU:n sitoumuksia?

Onko se kansojen vika, sillä ne eivät tunne olevansa riittävän sitoutuneita ja panevat eliitin 
maksamaan siitä?

Onko se eliitin vika, sillä se ei ole ymmärtänyt, että kansat haluavat ymmärtää niille ehdotetun 
suunnan?

Onko se ristiriitaisten poliittisten tekojen voima, joka on ollut vahvempi kuin unioni ja sen 
jäsenet?

Historioitsijoiden on selvitettävä, mitä on tapahtunut tällä herkällä vuosikymmenellä 2000–
2010, joka on luultavasti sen rauhan, vaurauden, ja Euroopan kansojen välisen veljeyden 
kauden loppu, joka alkoi toisen maailmansodan jälkeen ja loppui Berliinin muurin 
murtumiseen ja sen seurauksiin.

Vuosikymmen alkoi euron käyttöönotolla, suurella toivolla rahapolitiikan vakaudesta, joka 
muuttui valtavaksi julkisen talouden fiaskoksi, koska unohdettiin, että rahaliittoa ei voi olla 
ilman talousliittoa, ja koska valtiot eivät noudattaneet allekirjoittamaansa vakaussopimusta.
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Se jatkui helmikuussa 2003 voimaan tulleella Nizzan sopimuksella, joka oli niin 
katastrofaalinen ja monimutkainen, että allekirjoittajat käynnistivät viipymättä uuteen tekstiin 
tähtäävän "keskustelun unionin tulevaisuudesta".
EU:ssa tunnettiin valtavaa iloa maanosan lopulta yhdistyessä, kun 12 valtiota, joista 
kymmenen kommunismista vapautunutta, liittyi EU:hun vuosina 2004 ja 2007, mutta kriisin 
puhkeaminen lisäsi kansallista itsekkyyttä, joka vaikutti tiettyihin yleisiin mielipiteisiin.

EU:ssa todistettiin kansojen hämminkiä, kun ne vuodesta 2005 alkaen Ranskan ja 
Alankomaiden myötä ilmaisivat halunsa ymmärtää ja olla jäämättä unohduksiin Euroopan 
rakentamisessa, jota ne eivät enää ymmärtäneet. Ranskaa ja Alankomaita ei pidä kuitenkaan 
syyllistää: jos vuonna 2005 olisi järjestetty 27 kansanäänestystä, enemmän kuin kaksi valtiota 
olisi äänestänyt "ei".

Vuosikymmen päättyi vuonna 2008 alkaneeseen rahoitus- ja talouskriisiin.

Vuonna 2009 luotiin uusia toimielimiä, uusi Euroopan komissio ja uusi Euroopan parlamentti.

Unioni sitoutui tuolloin myös kahteen merkittävään hankkeeseen: Galileoon ja ITER:iin, 
joiden onnistumisen ytimessä on tiede ja tutkimus ja joiden vaikeudet kuvastavat ankaraa 
eurooppalaista todellisuutta.

Miten tällaisten poliittisten tapahtumien myötä voidaan kuvitella, että on mahdollista toivoa 
kehittymistä maailman kilpailukykyisimmäksi ja suurimmaksi tietoon perustuvaksi 
taloudeksi?

Kuluneella vuosikymmenellä EU ja jäsenvaltiot ovat huomanneet olevansa valtavan haasteen 
edessä: niiden on taattava kansojensa vauraus ja yhteiskunnallinen edistyminen nopeasti 
etenevällä ja monimutkaistuvalla planeetalla.

Valtiot ovat muistelleet imperiumiensa aikaa, ja niiltä on vienyt aikaa ymmärtää, että niistä on 
tullut liian pieniä ja että niiden olisi yhdistyttävä.

Euroopalta on vienyt aikaa ymmärtää, että se ei ole enää suuri maanosa.

Euroopan on ymmärrettävä, että nyt sen kilpailijat ovat itse maanosan laajuisia valtioita: 
Kiina, Venäjä, Intia ja Brasilia unohtamatta Yhdysvaltoja ja Australiaa.

Mutta EU ei ole yksi kansa: EU on valtioiden liitto.

EU:n on yhdistyttävä ensisijaisten tavoitteidensa vahvistamiseksi.

Siksi tiede on luultavasti yhdistävä ala, koska sitä harjoitetaan tietoisesti ja, tietenkin, 
riippumattomasti suhteessa unionille vieraisiin etuihin.

Tämä mietintö on laadittu tässä hengessä: tutkitaan, onko seitsemännen tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen ohjelman tarkistaminen mahdollisuus vahvistaa kultainen kolmio –
tieto, opetus ja tutkimus, jotka ovat ratkaisu eurooppalaisten kohtaloon.
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Miksi on ehdotettu seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman tarkistamista sen sijaan, että olisi 
odotettu kahdeksatta tutkimuksen puiteohjelmaa?

Koska vuoden 2006 jälkeen, vuoden, jolloin Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät 
lopullisen päätöksen seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta, on tullut esiin neljä uutta 
tekijää, jotka vaikuttavat tutkimukseen ja tieteeseen:

 Lissabonin sopimuksen 1. joulukuuta 2009 tapahtuneen voimaantulon myötä EU:ssa 
on uusia toimielimiä;

 Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat uudistuneet;
 EU:lla on uusi etenemissuunnitelma, Eurooppa 2020 -strategia;
 EU käy läpi erittäin merkittävää rahoitus- ja talouskriisiä, joka alkoi sen jälkeen, kun 

seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta neuvoteltiin vuoden 2007 lopussa ja 
vuoden 2008 aikana, ja ohjelmakauden loppu (2011–2013) on erittäin merkittävä 
kasvun ja kriisistä selviämisen osalta: mitään ei pidä jättää sattuman varaan.

Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma on EU:n tilaisuus asettaa tutkimuspolitiikkansa 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteidensa kärkeen vahvistamalla erityisesti 
eurooppalaista tutkimusaluetta. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman talousarvio 
kaudeksi 2007–2013 on noin 54 miljardia euroa, ja siitä on vuosien mittaan tullut yksi 
merkittävimmistä tutkimuksen tukiohjelmista maailmassa, ja se on EU:n tutkimuspolitiikan 
ensisijainen väline. Eurooppalaisten tutkimusponnistusten jäsentämiseksi on määritetty neljä 
ensisijaista tavoitetta, jotka vastaavat neljää konkreettista ohjelmaa: yhteistyötä koskeva 
ohjelma, ideoita koskeva ohjelma, ihmisiä koskeva ohjelma ja valmiuksia koskeva ohjelma. 
Tavoitteena on se, että EU voi antaa vastauksia suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka 
koskevat kaikkia jäsenvaltioita ja joihin ne eivät pysty vastaamaan yksin (väestön 
ikääntyminen ja terveys, energia-, vesi- ja elintarvikehuolto, kestävä kehitys, 
ilmastonmuutoksen torjuminen jne.), sekä kehittää asiantuntemusta, jonka avulla EU:n 
yritykset voivat innovoida aiempaa enemmän ja vahvistaa kilpailukykyään.

Sen varmistamiseksi, että seitsemännellä tutkimuksen puiteohjelmalla vastataan edelleen 
EU:n poliittisiin tarpeisiin, 18. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen 7 artiklan 2 kohdassa säädettiin konkreettisiin tuloksiin perustuvan väliarvioinnin 
tekemisestä ennen vuoden 2010 loppua.

Euroopan parlamentin esittelijä suhtautuu myönteisesti asiantuntijaryhmien hyvään työhön 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman ja riskinjakorahoitusvälineen väliarvioinnissa 
huolimatta erittäin laajasta toimeksiannosta, joka olisi edellyttänyt paljon teknisempää 
lähestymistapaa, ja toivoo siksi, että tulevien puiteohjelmien osalta toimitaan niin. Esittelijä 
pitää kuitenkin valitettavana viivyttelyä aihetta koskevan Euroopan komission tiedonannon 
julkaisemisessa. Tiedonantoa todellakin odotettiin vuoden 2010 lopussa, mutta lopulta se 
saatiin vasta helmikuussa 2011.

Esittelijä pitää erityisen valitettavana, että tässä arvioinnissa ei ole otettu riittävästi huomioon 
EU:n ja jäsenvaltioiden välisen tutkimuksen yleisiä näkökohtia.

Arvioinnissa on punnittava ohjelmassa jäljellä olevia huomattavia määriä: 28,8 miljardia 
euroa kolmelle vuodelle (2011–2013) verrattuna 25,8 miljardiin euroon, jotka oli osoitettu 
seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman neljälle ensimmäiselle vuodelle (2007–2010), ja 



PR\856282FI.doc 13/14 PE458.539v01-00

FI

kuudennen tutkimuksen puiteohjelman (2000–2006) 17 miljardiin. Vuoden 2011 osalta kyse 
on yli 8,5 miljardista eurosta, vuoden 2012 osalta yli 9,5 miljardista eurosta ja vuoden 2013 
osalta yli 10,5 miljardista eurosta, jotka olisi osoitettava tutkimukselle. Tuollaiset määrät 
ansaitsevat konkreettisen analyysin, jotta voidaan edistää kyseessä olevien toimijoiden 
osallistumista ja välttää rahoituksen hajoamista ohjelmiin, jotka osoittautuvat toimimattomiksi 
tai jotka eivät vastaa tarpeisiin. Euroopan parlamentin esittelijä katsoo, että julkisten varojen 
huolellinen käyttö on välttämätöntä riippumatta siitä, onko kriisiä vai ei, mutta että kaikki 
muutokset tai uudelleensuuntaamiset on tehtävä vakautta, yleistä johdonmukaisuutta ja 
oikeusvarmuutta noudattaen ja asiaankuuluvien osapuolten keskinäisen luottamuksen 
perusteella.

Joitakin laajoja suuntaviivoja väliarvioinnin osalta:

– yksinkertaistaminen: 11. marraskuuta 2010 annetussa päätöslauselmassa tutkimuksen 
puiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta todettiin jo, että siihen on 
palattava Euroopan parlamentin vaatimusten noudattamiseksi. Yksi havaituista 
ongelmista on todellakin hallinnollisten menettelyjen monimutkaisuus ja raskaus, 
joiden takia tutkijat luopuvat EU:n rahoituksesta kansallisten rahoituksen hyväksi ja 
jotka vähentävät sen suosiota tutkimuksen alalla. Tämä ongelma on pahentunut 
Euroopan komission viimeaikaisen tilintarkastuspolitiikan takia. Nyt on enemmän 
kuin välttämätöntä ratkaista aiemmat ongelmat, erityisesti kuudennen tutkimuksen 
puiteohjelman ongelmat, ja välttää niiden toistumista seitsemännessä tutkimuksen 
puiteohjelmassa tai tulevissa puiteohjelmissa. Aiempien riita-asioiden ratkaiseminen 
viemättä asioita oikeuteen ja nykyinen ja tuleva yksinkertaistaminen julkisten varojen 
huolellista käyttöä noudattaen on olennainen edellytys sille, että tiedettä, tutkimusta ja 
innovaatiota voidaan käsitellä EU:n mittakaavassa erityisesti, kun tulevaisuudessa 
neuvotellaan jäsenvaltioiden kanssa kahdeksannesta tutkimuksen puiteohjelmasta, 
jolloin tavoitteena on eurooppalaistaa entisestään tutkimusta ja lopulta saada aikaan 
eurooppalainen tutkimusalue;

– pk-yritysten osallistuminen: koska tämä katsotaan usein yhdeksi puiteohjelmien 
heikkouksista, ponnisteluja on edelleen tehtävä, mutta parannusta on kuitenkin 
havaittu, esimerkiksi pk-yritysten osallistumista erityisohjelmaan "Yhteistyö" koskeva 
15 prosentin tavoite on käytännöllisesti katsoen saavutettu;

– innovointi: innovointia koskevassa ulottuvuudessa on havaittu tällä hetkellä 
vahvistumista, joten viimeisinä vuosina on tärkeää keskittyä tällaisiin hankkeisiin. 
Euroopan parlamentin esittelijä haluaa kuitenkin korostaa kielteistä asennetta, joka 
EU:ssa vallitsee tutkimuksen ja innovaation ja markkinoille saattamisen yhdistämisen 
osalta, sillä mahdollisuus markkinoille saattamiseen olisi aina otettava huomioon;

– riskinjakorahoitusväline tämän mekanismin käyttöönotolla on ollut erittäin 
myönteinen vaikutus, ja sitä olisi jatkettava ja tehostettava seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman loppuaikana ja tulevissa ohjelmissa;

– esittelijä ehdottaa, että tutkimus- ja kehityspolitiikka alueellistetaan, jotta tutkimusta 
voidaan jakaa tasaisesti kaikkiin yliopistoihin. Yhteys kaupunkialueella usein olevaan 
erityisosaamiseen voitaisiin toteuttaa tehostamalla aineettomia suhteita, esimerkiksi 
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järjestämällä pysyviä videoneuvotteluja ja luomalla älykäs yhteys alueellistettujen 
tutkimuskeskusten ja osaamiskeskusten välille;

– esittelijä ehdottaa myös, että unioni ja jäsenvaltiot päättävät kunnianhimoisesta EU:n 
tutkimussuunnitelmasta puolustusteknologian alalla EU:n perussopimuksen 45 artiklan 
1 kohdan d alakohdan mukaisesti vahvistaakseen puolustusalan teknologia- ja 
teollisuusperustaa ja parantaakseen sotilasalan julkisten menojen tehokkuutta. 
Kyseisen suunnitelman tavoitteena pitäisi olla EU:n puolustuspolitiikan 
vahvistaminen.

Yleisemmin esittelijä ehdottaa käynnistettävien hankepyyntöjen osalta, että niitä käytettäisiin 
lujittamaan eurooppalaista tutkimusaluetta ja osoittamaan, että EU:n lisäarvoa voi olla 
olemassa, jotta jäsenvaltioiden kanssa voidaan neuvotella vuodesta 2014 alkavien 
rahoitusnäkymien osalta tutkimuksen eurooppalaistamisesta.


