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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vihreästä kirjasta: Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus-
ja innovointirahoitukselle
(2011/...(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen 
strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle" (KOM(2011)0048),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja 
innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen 
kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaamisesta kaupungeissa, alueilla, 
jäsenvaltioissa ja unionissa1,

– ottaa huomioon asiantuntijakomitean 23. heinäkuuta päivätyn 2009 raportin "Towards a 
world class Frontier Research Organisation - Review of the European Research Council’s 
Structures and Mechanisms",

– ottaa huomioon riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän 31. heinäkuuta 2010 päivätyn 
raportin "Mid-Term Evaluation of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF),

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

– ottaa huomioon asiantuntijaryhmän 12. marraskuuta 2010 päivätyn raportin "Interim 
Evaluation of the 7th Framework Programme",

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 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 9. maaliskuuta 2011 kokoontuneen 3047. kilpailukykyneuvoston 
(sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) päätelmät seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman väliarvioinnista, myös riskinjakorahoitusvälineestä,

                                               
1 Hyväksytyt teksti, P7_TA(2010)0189.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0401.



PE464.836v01-00 4/12 PR\866690FI.doc

FI

– ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman innovaatiounionista: Euroopan 
mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan1,

– ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman Euroopan unionin seitsemännen 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman väliarviosta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja 
kalatalousvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että komissio päätti talousarvion kokonaistarkastelun yhteydessä 
käynnistää keskustelun tutkimus- ja innovointirahoituksen tehokkuuden parantamisesta 
kansallisella ja EU:n tasolla,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen kasvattaa T&K-menot 
3 prosenttiin EU:n BKT:stä vuoteen 2020 mennessä,

C. toteaa, että nykyinen kehitys osoittaa, että on olemassa voimakkaita paineita Euroopan 
unionin talousarvion jäädyttämiseksi ja jopa pienentämiseksi viimeaikaisiin kansallisiin 
talousarvioihin kohdistuneiden ankarien kurinalaisuusvaatimusten johdosta; toteaa, että 
tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla EU:n yhteistyö on parhaiten näyttänyt 
tuottavan lisäarvoa, minkä vuoksi on tarpeen jakaa uudelleen käytettävissä olevat unionin 
varat,

D. ottaa huomioon, että unioni on parhaillaan taloudellisessa ja sosiaalisessa kriisissä (joka 
koettelee EU:n jäsenvaltioita hyvin eri tavoilla) ja että tutkimus, koulutus ja innovointi 
ovat ratkaisevan tärkeitä välineitä niin talouden elpymisen ja työpaikkojen luomisen kuin 
kestävän ja osallistavan kasvumallin määrittelemisen kannalta,

E. ottaa huomioon, että muut alueet ja maat maailmassa investoivat yhä enemmän 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin, ja katsoo EU:n tämän alan investointien olisi 
siksi suuntauduttava tieteellisen kapasiteetin vahvistamiseen ja EU:n yleisen 
kilpailukyvyn parantamiseen,

F. toteaa, että vaikka tutkimusta, kehitystä ja innovointia koskeva EU:n rahoitus on 
lisääntynyt, tieteellisesti ja teknisesti edistyneemmät EU:n jäsenvaltiot saavat edelleen 
suurimman osan käytettävissä olevista varoista eri rahoitusjärjestelmien ja ohjelmien 
kautta (mukaan lukien laajat hankkeet), ja tietyt EU:n jäsenvaltiot ja alueet ovat pysyvästi 
aliedustettuina, kun on kyse rahoituksen saannista ja hankkeisiin osallistumisesta,

G. toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden välillä on yhä eroja, jotka koskevat tutkimuksen ja 
kehityksen rahoittamiskykyä, teollisuuden rakenteita ja korkea-asteen 
koulutusjärjestelmiä,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – toukokuun täysistunnossa hyväksyttävät tekstit).
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – kesäkuun täysistunnossa hyväksyttävät tekstit).



PR\866690FI.doc 5/12 PE464.836v01-00

FI

H. katsoo, että pk-yritysten suuri merkitys EU:n taloudelle ja työllisyydelle ei näy niiden 
osuudessa tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin osoitetusta EU-rahoituksesta,

1. panee tyytyväisenä merkille komission vihreän kirjan, jossa määritellään yhteinen 
strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle, ja katsoo, että uudessa 
yhteisessä rahoituskehyksessä olisi keskityttävä EU:n tutkimusohjelmien ja 
rahoitusjärjestelmien yhteensovittamiseen;

2. katsoo, EU:n tutkimusvaroilla ja -ohjelmilla sekä rakenne- ja koheesiorahastoilla on 
erilaisia tavoitteita ja siksi ne on pidettävä erillään, vaikka niiden on samalla 
täydennettävä toisiaan;

3. pitää tärkeänä, että lähentymistoimia toteutetaan edelleen, ja pyytää komissiota luomaan 
mahdollisuuksia huippututkimukseen jäsenvaltioille ja alueille, jotka ovat aliedustettuina 
puiteohjelmassa, kehittämällä asianmukaisia välineitä laajasti osallistuvien ja vähän 
osallistuvien jäsenvaltioiden välisen yhteistyön sekä inhimillisten valmiuksien 
kehittämisen tehostamiseksi ja infrastruktuurien parantamiseksi vähän osallistuvissa 
jäsenvaltioissa;

4. muistuttaa, että vaikka huippututkimusta pidetään tärkeimpänä yleisenä rahoituskriteerinä, 
olisi pidettävä mielessä, että huippuosaamisen luonne riippuu osallistujatyypistä ja itse 
tutkimus- ja innovointihankkeen luonteesta (tutkimuslaitokseen sovellettava 
huippuosaamista koskeva kriteeri ei ole sama kuin yksittäiseen tutkijaan tai pk-yritykseen 
sovellettava kriteeri; perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen sovellettavat kriteerit 
eroavat toisistaan);

5. kehottaa sovittamaan paremmin yhteen paikallisen, alueellisen, kansallisen ja unionin 
tutkimus- ja innovointistrategiat siten, että eri sisältöjen ominaispiirteitä kunnioitetaan ja 
että samalla täydentävyyden ja yhteistyön mahdollisuuksia niiden välillä vahvistetaan; 
katsoo, että tätä asiaa koskevan tiedon ja tutkimustulosten jakaminen on erittäin tärkeää;

Yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle

6. painottaa, että yhteisen strategiakehyksen lähtökohtana olisi oltava se, että eriluonteiset ja 
-kokoiset tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeet sekä eri rahoitusjärjestelmät 
organisoidaan tavalla, jolla niiden johdonmukaisuus, yhteensovittaminen ja täydentävyys 
varmistetaan;

7. on vakuuttunut siitä, että yhteiseen strategiakehykseen kuuluvat tehtävät olisi toteutettava 
erikseen mutta tiiviissä yhteistyössä, johon osallistuvat Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT), jonka olisi pääasiassa toimittava osaamis- ja 
innovaatioyhteisön verkostona, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma, jonka olisi 
panostettava innovatiivisten pk-yritysten tukemiseen ja jonka ei siksi tarvitse välttämättä 
kuulua tulevaan puiteohjelmaan, tuleva puiteohjelma, jonka olisi katettava kaikki 
tutkimus, sekä rakenne- ja koheesiorahastot, joita olisi käytettävä kiinteässä yhteistyössä 
mutta jotka olisi silti pidettävä erillään;

8. kehottaa selkeyttämään, yksinkertaistamaan ja uudelleen organisoimaan eri EU-ohjelmat 
ja nykyiset välineet sekä määrittelemään selkeästi koko rahoitusjärjestelmä ja 
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kaksinkertaistamaan vuodesta 2014 alkaen seuraavaa varainhoitovuotta koskeva EU:n 
tutkimus- ja innovointiohjelmien talousarvio (lukuun ottamatta rakennerahastoja ja EIP:tä 
koskevaa talousarviota), jotta voidaan vastata asianmukaisesti nykyiseen talouskriisiin ja 
suuriin yhteisiin haasteisiin; ehdottaa siksi seuraavan kolmeen eri rahoitustasoon 
perustuvan uuden organisaatiomallin käyttöönottoa, jonka avulla pyritään vakauteen ja 
lähentymiseen:

1. taso: valmiuksien kehittäminen ja infrastruktuurit

9. toteaa, että 1. tasoon kuuluu infrastruktuureihin liittyvät EU-rahastot (laajemmassa 
merkityksessä myös institutionaaliset infrastruktuurit) ja valmiuksien kehittäminen;

10. toteaa, että tämän tason rahoitusjärjestelmään kuuluvat EIT:n kautta saatava rahoitus, 
puiteohjelman "Valmiudet"-ohjelma ja Marie Curie -hankkeet, unionin osuus laajojen 
hankkeiden rahoittamisessa, mahdollisuus saada lainaa EIP:sta (yli 50 miljoonan euron 
hankkeet), edellä mainittujen puiteohjelman osiin liittyvät tuet sekä yhteistyö 
infrastruktuureihin liittyvien rakennerahastojen kanssa;

11. painottaa, että on tarpeen rahoittaa laajoja hankkeita, kuten Iteriä, Galileota ja ympäristön 
ja turvallisuuden maailmanlaajuista seurantajärjestelmää (GMES), puiteohjelman 
ulkopuolella perustamalla niitä varten omia budjettikohtia, jotta varmistetaan avoimen ja 
luotettavan rahoitusjärjestelmän luominen; ehdottaa, että nämä ohjelmat rahoitetaan 
osittain EIP:n liikkeelle laskemilla joukkovelkakirjalainoilla;

2. taso: hankkeiden potentiaali ja sen vahvistaminen

12. toteaa, että 2. tasoon kuuluu koko tutkimus, niin perus- kuin soveltava tutkimus sekä 
yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus; toteaa, että koordinointiin osallistuvat
yliopistot sekä tutkimuskeskukset ja -instituutit, mutta katsoo, että myös teollisuutta olisi 
rohkaistava osallistumaan;

13. toteaa, että avainsanoja ovat hankkeiden omaperäisyys, laatu ja potentiaali, eivät 
pelkästään odotettavissa olevat mahdollisuudet saattaa ne kaupan;

14. toteaa, että tätä tasoa koskevaan rahoitusjärjestelmään kuuluu EU:n puiteohjelman 
tukijärjestelmä ja yhteistyö tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin liittyvien 
rakennerahastojen kanssa;

15. huomauttaa, että Euroopan tutkimusneuvosto on toiminut menestyksekkäästi ja 
myötävaikuttanut Euroopan tutkimusalueen vahvistumiseen; pitää välttämättömänä lisätä 
nuorille tutkijoille osoitettujen tukien osuutta talousarviossa sekä vahvistaa Marie Curie -
toimia ja -aloitteita ja siten liikkuvuutta; kehottaa toteuttamaan tarvittavia toimia EU:ssa 
tiedealalla työskentelevien epävarmojen työolojen parantamiseksi, jotta tutkijoita 
voitaisiin houkutella työhön Eurooppaan ja saataisiin heidät pysymään työssään, ottaen 
huomioon, että epävarmat työsuhteet (jotka ovat vielä yleisempiä naisten keskuudessa) 
ovat este huippuosaamisen saavuttamiselle Euroopassa;
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3. taso: markkinoiden ja innovoinnin yhteiset tavoitteet

16. toteaa, että 3. taso kattaa tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin ja yleisen vaurauden 
tuottamisen; katsoo, että innovatiivisilla pk-yrityksillä on keskeinen asema uusien 
tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä;

17. katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pk-yritysten osallistamiseen, jotta 
voitaisiin tarttua joustavasti ja tehokkaasti uusiin ideoihin ja mahdollisuuksiin niiden 
noustessa esiin, mikä avaisi uusia väyliä innovoinnille;

18. toteaa, että tätä tasoa koskevaan rahoitusjärjestelmään kuuluvat osaamis- ja 
innovaatioyhteisöön liittyvä EU:n rahoitus, Euroopan investointirahaston (EIR) erilliset 
takaukset ja EIP:n erityislainat (pääasiassa alle 50 miljoonan euron hankkeet) sekä 
yhteistyö yrittäjyyteen liittyvien rakennerahastojen kanssa; ehdottaa lisäksi sellaisen 
uuden rahoitusvälineen – EU:n pk-yritysten pankin – luomista, joka toimisi yhdessä 
kansallisten yhteyspisteiden ja jäsenvaltioiden nimeämien rahoituslaitosten kanssa;

19. katsoo, että Euroopan tutkimusalue hyötyisi suuresti EU:n pk-yritysten investointipankin 
luomisesta, koska se vahvistaisi EU:n innovointipolitiikkaa ja korjaisi pk-yritysten 
heikkoa osallistumista EU-ohjelmiin koskevan puutteen; 

20. korostaa, että pk-yritysten kattavampaan mukaan ottamiseen tarvitaan asianmukaisia 
niiden erityispiirteisiin soveltuvia rahoitusvälineitä, joissa otetaan muun muassa huomioon 
virheriskin suurempi marginaali; katsoo, että tässä yhteydessä olisi harkittava sellaisten 
niin kutsuttujen pehmeiden lainojen käyttöönottoa, jotka maksetaan hallinnollisia 
kustannuksia lukuun ottamatta takaisin, kun hanke on menestynyt;

*****

21. katsoo, ettei kaikki innovointi perustu tutkimukseen eikä kaiken tutkimuksen päämäärä 
ole innovointi; katsoo näin ollen, että ehdotetun uudelleenorganisoinnin olisi katettava 
koko innovaatiosykli, ideasta markkinoille saakka, mukaan lukien muut kuin tekniset, 
ekologiset ja yhteiskunnalliset innovaatiot;

22. muistuttaa, että tieteellisen, teknologisen ja innovointitoiminnan erittäin kilpailullinen 
luonne ja paikallinen tieteellinen ja innovatiivinen valmiuksien kehittäminen edellyttää 
jossain määrin päällekkäisyyttä ja pirstoutumista, jota ilman tutkimusyhteistyö 
heikentyisi;

23. kehottaa painokkaasti toteuttamaan kaikille potentiaalisille osallistujille tarkoitettuja 
koulutusohjelmia erityisesti hallinnollisten sääntöjen soveltamisesta ja kehottaa 
komissiota kehittämään hankkeiden valintaa ja arviointia koskevia kriteereitä ottaen 
huomioon huippuosaamisen asteikon;

Joitakin suuntaviivoja seuraavaa puiteohjelmaa varten

24. kannattaa siirtymistä tiedeperusteiseen lähestymistapaan ja kehottaa omaksumaan 
luottamukseen ja osallistujia koskevaan riskinsietoon perustuvan asenteen kaikissa 
rahoitusjärjestelmän vaiheissa;
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25. vaatii, että Yhteistyö-ohjelma pysyy puiteohjelman keskeisenä osana ja että rajat ylittävää 
tutkimusyhteistyötä vahvistetaan;

26. kehottaa vahvistamaan poikkitieteellistä tutkimusta ja tunnustamaan tutkimuksen 
yhteiskunnallisen ulottuvuuden; muistuttaa tässä yhteydessä, että suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin (esimerkiksi ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja 
resurssien kestävyys) ei voida vastata ainoastaan teknologian keinoilla ja että 
eurooppalainen yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ovat ratkaisevan tärkeitä 
näihin haasteisiin vastaamisen onnistumisessa;

27. kehottaa pitämään yllä tasapainoa alhaalta ylöspäin etenevien hankkeiden (yhteistyö) ja 
ylhäältä alaspäin etenevien hankkeiden (suuret yhteiskunnalliset haasteet) välillä sekä 
helpottamaan pienten alhaalta ylöspäin etenevien hankkeiden toteuttamista; 

28. kehottaa tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä edistämällä huomattavasti valmiuksien 
kehittämistä ja perustamalla oikeudenmukaisia kumppanuuksia kehittyvien maiden 
kanssa, jotta voidaan vastata paremmin globaaleihin haasteisiin;

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

1. Tausta
Komissio on tehnyt aloitteen julkaisemalla vihreän kirjan, jossa pyritään laatimaan yhteinen 
strategiakehys vuoden 2013 jälkeiselle tutkimuksen ja innovoinnille sekä sovittamaan 
Euroopan unionin ohjelmat – tutkimuksen puiteohjelma, Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti (EIT), kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – yhteen tutkimukseen 
ja innovointiin osoitetun rakennerahastojen ja koheesiorahaston rahoituksen kanssa.
Ehdotus kaikki rahoitusvälineet ja -ohjelmat kattavan yhteisen kehyksen luomisesta (vaikka 
niille osoitettu rahoitus ja niiden asema eurooppalaisessa yhteydessä vaihtelee) tarjoaa 
esittelijän mielestä mahdollisuuden vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta ja määritellä 
hanke, jonka avulla voidaan luoda tehokkaasti tutkimusalueen vahvistamisen ja selkeästi 
määritellyn lähentymisstrategian välinen side.

Esittelijä ehdottaa tässä mietinnössä nykyisten välineiden ja ohjelmien uudelleenorganisointia, 
jotta unioni voi vastata edessään oleviin haasteisiin. Esittelijä katsoo myös, että 
erityistapauksia varten olisi perustettava uusi virasto – eurooppalaisten pienten ja keskisuurten 
yritysten investointipankki – ja että olisi käytettävä joukkovelkakirjalainoja komission 
ehdottaman puitekehyksen täydentämiseksi.

Esitetyllä ehdotuksella pyritään ennen kaikkea vakauteen ja lähentymiseen. Mikään yhteinen 
strategia ei tuota tulosta, jos sen "pelisääntöjä" muutetaan koko ajan. Riippumatta siitä, mikä 
strategia hyväksytään vastaukseksi nykyiseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen, tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin kohdistuvia investointeja ei voida 
pitää taattuina niin kauan kuin mahdollisuudet saada unionin rahoitusta ovat epävarmoja 
eivätkä ole yhdenvertaisia.

2. Hankkeiden rakenne ja niiden tukeminen

Eurooppa on maailman rikkain alue, mutta sen tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin 
kohdistamien investointien kokonaismäärä ei ole tämän aseman mukainen. Yhdysvallat, 
Japani ja BRIC-maat ovat investoineet laajemmin. Vaikka investointien määrä on kasvanut 
EU:ssa viime vuosina, yhteenkuuluvuuden tunne ei ole vastaavasti lisääntynyt jäsenvaltioiden 
välisten huomattavien erojen vuoksi. Nämä erot ilmenevät kahdella tavalla. Ensinnäkin 
tieteellisesti ja teknisesti kehittyneimmät maat hyötyvät edelleen eniten Euroopan unionin 
laajuisista ohjelmista. Esimerkiksi seitsemännestä puiteohjelmasta eniten tukia saaneiden "top 
50"-lista osoittaa, että uudet jäsenvaltiot ja taantuneet taloudet ovat edelleen aliedustettuina 
elleivät kokonaan listan ulkopuolella olipa sitten kyse akateemisista instituutioista tai 
teollisuudesta. Toiseksi, investointien määrä vaihtelee valtavasti yhdestä jäsenvaltiosta 
toiseen. Vaikka unionin esittämä tavoite on lisätä kokonaisinvestointeja kolmeen prosenttiin 
BKT:stä vuoteen 2020 mennessä, tällä hetkellä ainoastaan kuusi maata (Itävalta, Tanska, 
Suomi, Ranska, Saksa ja Ruotsi) investoi enemmän kuin 2 prosenttia BKT:stään 
tutkimukseen ja innovointiin. Kymmenessä maassa investoidaan vähemmän kuin yksi 
prosentti BKT:stä ja yhdessätoista maassa investointien osuus on yhden ja kahden prosentin 
välillä BKT:stä. Kun tätä kriteeriä sovelletaan investointeihin henkeä kohden, korkeimmalla 
sijalla ovat eniten investointeja tehneet maat. Tällä mittarilla mitattuna jotkut maat, 
esimerkiksi Luxemburg, nousevat listan kärkeen, vaikka niiden investoinnit absoluuttisesti ja 
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BKT:stä laskettuna prosenttiosuutena ovat vähäisempiä. Uudet jäsenvaltiot ja syrjäisimmät 
alueet ovat jälleen listan loppupäässä.

Koska nykyisessä Euroopassa erot vain kasvavat, olisi pyrittävä lähentymään vahvemmassa 
asemassa olevia ja tehostettava yhteistyötä. Tämän vuoksi koheesiorahoituksella olisi oltava 
täydentävä rooli yhteisessä puitekehyksessä, vaikka toisaalta sitä olisi kohdeltava erillisenä 
yksikkönä.

Tässä mietinnössä esitetyllä lähestymistavalla pyritään varmistamaan, että yhteisessä 
puitekehyksessä tietämystä ei välttämättä nähdä niin kapeasti, pelkästään potentiaalisena 
markkinoille saatettavana tuotteena vaan myös julkisena hyödykkeenä. Innovaatiota ei pitäisi 
myöskään pitää ainoastaan tutkimuksen tuloksena eikä tutkimusta aina innovaatioon 
johtavana. Käytettävissä olevat eri resurssit olisi yhdistettävä niin, että ne muodostavat 
johdonmukaisen kehyksen rahoituslähteille hankkeiden luonteeseen tai kokoon nähden. On 
myös otettava huomioon tutkimuksen ja innovoinnin yhteiskunnallinen ulottuvuus ja 
tutkittava sitä, koska ei ole mahdollista toteuttaa tehokkaita toimia tuntematta yhteiskuntaa, 
jossa ne on tarkoitus toteuttaa.
Riippumatta siitä, mitä ajattelemme teollisuushankkeesta sinänsä, Airbus on esimerkki 
hankkeesta, jossa Eurooppa on osoittanut vahvuutensa aloilla, joista tässä on kyse. Kyseessä 
on erittäin innovatiivinen pitkän aikavälin hanke, johon käytetään monia erilaisia resursseja ja 
joka on tunnustettu maailmanlaajuisesti menestykseksi. Komission ehdottaman uudistuksen 
onnistuminen riippuu siitä, kyetäänkö koordinoimaan edellä mainitun kaltaisia hankkeita 
toisten erityyppisten ja erikokoisten hankkeiden kanssa niin, että yhteistyö on 
mahdollisimman tiivistä ja jossa otetaan samalla huomioon paikalliset, alueelliset ja 
kansalliset erot.

3. Post-it-vaikutus

Spencer Silver keksi vuonna 1968 erikoisen liimalapun, joka kiinnittyi mutta ei jättänyt jälkiä, 
joten sitä saattoi käyttää uudestaan. Juuri näiden erityisominaisuuksien vuoksi tuote 
epäonnistui. Silver yritti viisi vuotta turhaan näyttää keksintönsä etuja. Vuonna 1974 erään 
kirkkokuoron jäsen Art Fry päätti käyttää ystävänsä kehittämää "epäonnistunutta" 
liimalappua, koska hän oli kyllästynyt siihen, että hänen kirjanmerkkinsä putosi aina kun hän 
avasi virsikirjansa haluamastaan kohdasta. Silver Spencerin keksintö saatettiin kaupan vasta 
vuonna 1977 ja se levisi markkinoille vuotta myöhemmin. Tänään kaikki tuntevat post-it-
laput ja niiden saaman suosion. Tämän suosion saavuttaminen kesti kuitenkin kymmenen 
vuotta. Post-it-esimerkki osoittaa selkeästi, että rahoituksen myöntämistä ei saisi rajoittaa vain 
niihin innovaatioihin tai hankkeisiin, jotka tarjoavat takeet välittömästä menestyksestä.

Siksi on välttämätöntä kyetä erottamaan selkeästi toisistaan eriluonteiset tuet ja hankkeet, 
toisin sanoen erottaa, onko kyse ennestään vahvoille verkostoille tai hankkeille suunnatuista 
tuista, joiden avulla pyritään vahvistamaan vahvistamisen tarpeessa olevia infrastruktuureja ja 
joita koskeva tukijärjestelmä on jo luotu, vai onko kyse valmiuksien kehittämiseen tai 
tutkimushankkeisiin suunnatuista tuista. Kyky erottaa nämä asiat toisistaan auttaa meitä 
yhdistämään yksittäiset osatekijät strategisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Edellä mainittu 
esimerkki osoittaa myös, että on tarpeen nähdä yhteinen työmme pidemmällä kuin lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin tähtäimellä.
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Tie huippuosaamiseen – jonka kriteerit riippuvat siitä, mitkä toimijat ovat kyseessä – on 
mahdoton, ellei siihen anneta tarvittavia resursseja (siksi investointien määrää on lisättävä 
huomattavasti) ja toteuteta päättäväisiä toimia asianomaisten menettelyjen 
yksinkertaistamiseksi sekä byrokratian ja hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi.
Jatkuvien ongelmien vuoksi tapahtuu usein niin, että ehdotuksia palkitaan pikemmin niiden 
erinomaisen sanamuodon kuin itse ehdotuksen erinomaisuuden ansiosta. Edellä mainitut kaksi 
ehtoa on näin ollen täytettävä, jotta on mahdollista laajentaa EU:n ohjelmiin osallistuvien 
kirjoa ja maantieteellistä jakautumista. Tähän tavoitteeseen on kuitenkin mahdotonta päästä, 
ellei oteta huomioon useita tieteen aloja, monenlaista innovointia, tilaa omaleimaisuudelle ja 
mahdolliselle epäonnistumiselle tieteen ja innovoinnin yhteiskunnallista roolia tai aikaa, joka 
tarvitaan välttämättä hankkeiden vahvistamiseen riippuen siitä, minkä tyyppiset ja laajuiset 
hankkeet ovat kyseessä.

Lopuksi on äärimmäisen tärkeää luoda tasapaino suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaavien hankkeiden ja alhaalta ylöspäin etenevien hankkeiden välillä, jotta annetaan tilaa 
uteliaisuudelle, jolla on ratkaiseva merkitys tieteellisen toiminnan lujittamisessa, Post-it-
esimerkki muistuttaa meitä myös siitä, että vaikka markkinat eivät ole tärkein 
tietämystuotannon tavoite, erinomaiset markkinat saattavat avautua joskus aivan tyhjästä.

4. Tämän päivän Eurooppa

Tässä mietinnössä pyritään korjaamaan nykyisten järjestelmien ja ohjelmien rakenteita ja 
luomaan uusia järjestelmiä kaikkia toimijoita hyödyttävän strategian kehittämiseksi. 
Tutkimusta ja innovointia olisi pidettävä olennaisina tekijöinä kaikkien sellaisten 
kasvustrategioiden vahvistamiselle, joilla tavoitellaan kestävyyttä ja osallistamista. Edellä 
mainitun kaltainen sitoutuminen on erityisen tärkeää nykyisen talous- ja yhteiskunnallisen 
kriisin kannalta.

Lähentymisen vahvistaminen ja koko EU:n kilpailukyvyn parantaminen yhteistyömallin 
pohjalta ovat myötävaikuttavat osaltaan talouden elpymiseen sekä kestävään kasvuun ja 
työpaikkojen luomiseen perustuvan kehitysmallin luomiseen.
Tämän päivän Euroopassa on paljon tieteellisiin ja teknisiin valmiuksiin sekä teollisuuteen 
liittyviä eroavaisuuksia eri maiden välillä. On kuitenkin yksi yhteinen tekijä: pienet ja 
keskisuuret yritykset muodostavat suurimman osan eurooppalaisesta teollisuudesta ja niissä 
syntyy eniten uusia työpaikkoja. viime vuosina on siksi kehitetty lisää välineitä, joiden avulla 
voitaisiin varmistaa pk-yritysten laajempi osallistuminen. Määrällisellä kasvulla ei kuitenkaan 
ole ollut odotettua vaikutusta, ja tämä on yksi nykyisen kehyksen heikkouksista. Pk-yritysten 
heikko osallistuminen johtuu jossain määrin siitä, että nykyiset välineet eivät ole niille sopivia 
vaan soveltuvat paremmin akateemisiin laitoksiin ja suuryrityksiin. Siksi on tärkeää 
varmistaa, ettei nykyisiä välineitä ja ohjelmia sovelleta samalla tavoin kohteisiin, jotka ovat 
luonnostaan erilaisia. Tästä syystä esittelijä ehdottaa seuraavassa kaaviossa esitettyä 
kolmetasoista mallia:
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Esimerkiksi korkeakoulujen hankkeiden tuloksia mitataan julkaisujen tai sitaattien määrällä 
tai kollegojen tunnustuksella, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten tuloksen mittana on 
todennäköisesti niiden kyky saattaa tuote tai palvelu markkinoille.

Edellä olevan mallin tarkoituksena on lyhyesti sanottuna mahdollistaa nykyisten ohjelmien ja 
välineiden sekä uusien välineiden yhteentoimivuuden tehostaminen ja korjata nykyisiä 
ohjelmiin osallistumista koskevia eroja.
Eurooppalaisesta tutkimus- ja innovaatiojärjestelmästä pyritään tekemään entistä 
johdonmukaisempi ja kattavampi niin, että se kattaisi kaikki alat yliopistoista markkinoihin ja 
saisi kansalaiset ja toimijat, jotka ovat perinteisesti pysyneet etäällä, osallistumaan 
aktiivisemmin tähän prosessiin, ja tekemään siitä entistä avoimempi ja määrittelemään sille 
selkeät säännöt. Näillä sanoilla voidaan kiteyttää tässä mietinnössä esitetyt ehdotukset.


