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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa tutkimuksen ja kehityksen merkitystä Euroopan unionin tuleviin suuriin 
haasteisiin vastaamisessa erityisesti Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä; palauttaa 
mieliin, että koheesiopolitiikka osallistuu merkittävällä tavalla alueiden tutkimus- ja 
kehitystoiminnan rahoitukseen;

2. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotukset, joilla pyritään yksinkertaistamaan 
tutkimuksen puiteohjelmiin liittyvien tarjouskilpailu- ja täytäntöönpanomenettelyjen 
monimutkaisia ja kalliita hallinnollisia muodollisuuksia, ja erityisesti ehdotuksen, jonka 
mukaan otettaisiin asteittain käyttöön tuloksiin perustuva rahoitus ja hankkeiden 
henkilöstöä varten maksettavat kiinteämääräiset osuudet; suosittaa harkitsemaan uudelleen 
ns. "yksi hanke aihetta kohti" -sääntöä ja kannustaa ottamaan käyttöön joustavamman 
alhaalta ylöspäin suuntautuvan aihekohtaisen lähestymistavan, jotta voidaan nopeuttaa 
innovatiivisten ideoiden synnyn ja niiden täytäntöönpanon välistä prosessia; painottaa 
kuitenkin, että tutkimuksen ennakoimattoman luoteen vuoksi myös sellaiset hankkeet 
tuovat lisäarvoa, joiden tulosta ei voida määritellä selkeästi ennalta; toteaa lisäksi, että 
olisi oltava selvää, miten tarkastussääntöjä on tulkittava, jotta voidaan tehdä selkeä ero 
mahdollisten säännönvastaisuuksien ja tahallisten petosten välillä;

3. pitää myönteisenä Euroopan unionin toimielimissä parhaillaan käytävää keskustelua 
aluekehityspolitiikan yksinkertaistamisesta, jolla pyritään lisäämään avoimuutta, 
parantamaan rahoitusvalmiuksiltaan heikkojen osallistujien osallistumismahdollisuuksia, 
lisäämään tehokkuutta ja lujittamaan edunsaajien oikeusturvaa; katsoo, että tästä 
prosessista lähtöisin olevia hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman täytäntöönpanon yksinkertaistamisessa;

4. korostaa, että tuensaajien mahdollisuus toteuttaa tutkimus- ja innovointihankkeita 
edellyttää hyviä teknisiä valmiuksia sekä hallinto- ja rahoitusmenettelyjen hyvää 
tuntemusta ja että sen vuoksi pienten hakijoiden, kuten pk-yritysten ja syrjäisillä alueilla 
sijaitsevien tutkimuslaitosten, on äärimmäisen vaikea päästä toteuttamaan hankkeita; 
palauttaa mieliin, että noin 90 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, ja pitää sen vuoksi välttämättömänä varmistaa niiden täysipainoinen 
osallistuminen tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman varojen käyttöön;

5. katsoo, että Euroopan unionin koheesion, tutkimuksen ja innovoinnin eri välineet olisi 
tehokkuuden vuoksi pantava integroidusti täytäntöön; korostaa tarvetta pyrkiä kyseisten 
välineiden synergiaan ja synergiaesteiden poistamiseen erityisesti siten, että 
yhdenmukaistetaan tarkastusta ja kustannusten tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä, jotta 
täytäntöönpanosta tulisi yksinkertaisempaa edunsaajille;

6. katsoo, että aluetaso on soveliain taso tutkimuksen ja innovoinnin vauhdittamiseksi, koska 
esimerkiksi klustereissa toimivat yliopistot, julkiset tutkimuslaitokset, suuryritykset, pk-
yritykset sekä alue- ja paikallisviranomaiset ovat lähellä toisiaan; toteaa, että tukemalla 
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tutkimusta ja innovointia aluetasolla voidaan auttaa vähentämään sosiaalista ja alueellista 
eriarvoisuutta; kannustaa kuitenkin eri tasoja (alueellinen, kansallinen ja yhteisön taso) 
koordinoimaan paremmin toimiaan Euroopan tason tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
suunnittelussa; korostaa tarvetta parantaa korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välisiä 
yhteyksiä;

7. muistuttaa, että tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma nojautuu aluekehityspolitiikan tavoin 
kumppanuus- ja yhteisrahoitusperiaatteisiin; korostaa sitoutumistaan näihin hyvän 
hallinnon periaatteisiin ja kehottaa pitämään niistä kiinni huolimatta talouskriisistä 
johtuvista julkisten menojen leikkauksista;

8. muistuttaa, että tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa keskitytään laajoihin 
hankkeisiin, joilla on todennäköisesti käytännön vaikutusta taloudelliseen toimintaan, 
tuotantosuunnitelmien innovointiin ja tulevan tuotannon suuren lisäarvon varmistamiseen 
ja tätä kautta työpaikkojen luomiseen sekä Euroopan unionin maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn parantamiseen; korostaa, että niin soveltavan tutkimuksen kuin 
perustutkimuksen korkealaatuisten hankkeiden synnyttämät kimmokkeet hyödyttävät 
kaikkia Euroopan unionin alueita riippumatta niiden tieteellisen kehityksen nykytasosta, 
varsinkin jos aluepolitiikkarahastoilla saadaan aikaan synergiavaikutuksia, ja täydentävät 
tehokkaasti koheesiopolitiikan välineiden alkuperäistä tavoitetta eli konvergenssia sekä 
tasapainoisen kehityksen että kilpailukyvyn suhteen; katsoo kuitenkin, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota pieniin hankkeisiin, joilla myös voi olla konkreettisia 
vaikutuksia, ja lujitettava innovoinnin ja sosiaalisen osallisuuden välisiä yhteyksiä;

9. pyytää komissiota julkaisemaan selvityksen eri jäsenvaltioiden osallistumisesta 
tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan;

10. toteaa, että tutkimus- ja innovointipotentiaaliin liittyvät kasvavat alueelliset erot 
muodostavat haasteen, johon on vastattava paitsi koheesiopolitiikan myös tutkimus- ja 
innovointipolitiikan keinoin;

11. katsoo, että olisi kannustettava ammattitaitoisten työntekijöiden vaihtoa, mutta estettävä 
aivovienti EU:sta muualle maailmaan ja EU:n sisällä köyhistä maista rikkaisiin maihin, 
koska tämä vaarantaisi EU:n koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamisen.
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