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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. katsoo, että tutkimuksen huippuosaamista ja kilpailukykyä on edelleen pidettävä 

unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman lähtökohtina, kun taas 

ERI-rahastoilla olisi pyrittävä edistämään alueellista kasvua ja yhteenkuuluvuutta; 

torjuukin uuteen puiteohjelmaan mahdollisesti sisällytettävät kriteerit tai kiintiöt, joilla 

on tarkoitus vaikuttaa maantieteelliseen jakaumaan tai yhteenkuuluvuuteen; kehottaa 

komissiota arvioimaan Horisontti 2020 -ohjelman tukivälinettä ”Huippuosaamisen 

levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen”, ja jos se osoittautuu 

menestyksekkääksi, säilyttämään tämän välineen myös yhdeksännessä puiteohjelmassa, 

jotta voidaan saavuttaa tutkimustoiminnan kehittäminen tasapuolisesti kaikkialla 

unionissa; 

2. toteaa, että puiteohjelman ja ERI-rahastojen tavoitteissa ja painopisteissä on sekä eroja 

että yhtäläisyyksiä; toteaa, että tutkimustulosten hyödyntäminen lisääntyi voimakkaasti, 

kun yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa otettiin käyttöön temaattinen tavoite 1 

tutkimuksen, teknisen kehityksen ja innovoinnin vahvistamisesta; katsoo, että ohjelma- 

ja hanketasolla on pyrittävä hyödyntämään synergiaedut mahdollisimman laajasti; 

kannustaa komissiota edelleen analysoimaan Horisontti 2020 -ohjelman ja ERI-

rahastojen varainkäytön alueellisia malleja, jotta voidaan havaita alueet, joilla 

rahoituksen kohdentamisen synergioita olisi lisättävä, sekä laatimaan parhaiden 

käytäntöjen tietokannan hankkeita varten sekä osoittamaan mahdollisiin tuleviin 

synergioihin johtavia polkuja; 

3. muistuttaa unionin talousarvion pilottihankkeesta ”Huippuosaamisen portaikko” (S2E), 

jolla tuetaan edelleen 13 jäsenvaltion alueita kehittämään ja hyödyntämään 

ERI-rahastojen, Horisontti 2020 -ohjelman sekä muiden unionin rahoitusohjelmien 

välisiä synergioita; 

4. pitää älykästä erikoistumista koskevaa tutkimus- ja innovointistrategiaa (RIS3) 

tarkoituksenmukaisena välineenä alueellisten innovointiekosysteemien kehittämiseksi, 

uudistamiseksi ja lujittamiseksi; toteaa, että RIS3:ssa yksilöityjen painopisteiden 

pohjalta olisi kehitettävä alueiden välistä yhteistyötä, koska tämä mahdollistaa 

arvoketjujen luomisen kaikkialla unionissa; kehottaa komissiota vahvistamaan 

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tieto- ja innovaatioyhteisöjen (EIT KIC) 

jatkokehitystä RIS3-keskusten kanssa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita 

tehostamaan pyrkimyksiään parantaa älykkäiden erikoistumisstrategioiden laatua ja 

strategioidensa tehokasta täytäntöönpanoa; 

5. katsoo, että ERI-rahastoja voidaan käyttää rakentamaan ja parantamaan tutkimuksen ja 

innovoinnin infrastruktuuria ja valmiuksia ja siten antamaan jäsenvaltioille 

mahdollisuus tutkimuksen ja innovoinnin huippuosaamiseen; toteaa, että ERI-rahastoja 

voidaan käyttää innovaatioiden siirtämiseen, tutkimukseen ja innovointiin tehtävien 

julkisten ja yksityisten investointien edistämiseen sekä yritysten, tutkimus- ja 

kehityskeskusten ja korkeakoulujen välisten yhteyksien ja synergioiden kehittämiseen; 
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toivoo, että ERI-rahastoja käytettäisiin erityisesti unionin edun mukaisten osaamis- ja 

innovointikeskusten edistämiseen; 

6. katsoo, että ERI-rahastoista voidaan tehdä tehokkaita investointeja tutkimukseen ja 

innovointiin vain, jos jäsenvaltioiden toimintaedellytykset ovat kunnossa; pitää 

tärkeänä, että täytetään asiaan liittyvät koheesiopolitiikan ennakkoehdot, jotka koskevat 

esimerkiksi älykästä erikoistumista, jotta varmistetaan, että ERI-rahastoilla on 

merkittävä vaikutus innovointiin; kehottaa siksi luomaan vahvan ja tasapainoisen 

yhteyden tutkimukseen ja innovointiin liittyviä rakennemuutoksia koskevien 

maakohtaisten suositusten ja alalle suunnattujen investointien välille; 

7. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen 

edellytyksiä erityisesti pyrkimällä nostamaan julkiset ja yksityiset investoinnit 

tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) yhteensä 3 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2020 

mennessä ja vauhdittamaan tutkimus- ja innovointitoimintaa erityisesti vähemmän 

kehittyneillä alueilla; toteaa, että kansalliset T&K-investoinnit ovat selkeästi yhteydessä 

puiteohjelmissa hyväksyttyjen hankehakemusten määrään; 

8. katsoo, että on otettava käyttöön voimakkaampia kannustimia ERI-rahastoista 

myönnettävien varojen ohjaamiseksi tutkimukseen ja innovointiin suunnattaviin 

investointeihin, mikäli ne perustuvat maakohtaisiin suosituksiin tai jos todetaan 

heikkouksia; toteaa, että tutkimus- ja innovointi-investointeihin tarkoitetut ERI-rahastot 

asettavat käyttöön 65 miljardia euroa jaksolla 2014–2020; ehdottaa siksi, että 

jäsenvaltioissa käyttöön otettu ERI-suoritusvaraus käytetään siten, että merkittävä osa 

rakennerahastoilta saaduista varoista investoidaan tutkimukseen ja innovointiin; 

9. pitää myönteisenä huippuosaamismerkin periaatetta ja mahdollisuuksia, koska se 

muodostaa laatumerkinnän ERI-rahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman välisistä 

synergioista, mutta toteaa, että jäsenvaltioiden rahoituksen puutteen vuoksi sitä 

hyödynnetään käytännössä riittämättömästi; uskoo, että hankkeita, joita on esitetty 

rahoitettavaksi Horisontti 2020 -ohjelmasta ja jotka ovat läpäisseet ankaran valinta- ja 

hyväksymismenettelyn positiivisin tuloksin mutta joita ei ole voitu rahoittaa 

budjettirajoitusten vuoksi, olisi rahoitettava ERI-rahastojen varoista, jos niitä on 

käytettävissä tähän tarkoitukseen; toteaa, että samanlainen mekanismi olisi määriteltävä 

myös yhteisesti toteutettavia tutkimushankkeita varten; 

10. pitää valitettavana, että Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta on leikattu 2,2 miljardilla 

eurolla ESIR-takuurahaston rahoittamiseksi; katsoo, että unionin on säilytettävä 

kansainvälinen kilpailukykynsä eikä se saisi menettää tutkimus- ja 

innovointipotentiaaliaan; korostaa, että yhdeksäs puiteohjelma ja ERI-rahastot 

tarvitsevat asianmukaisen budjetoinnin vuoden 2020 jälkeisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä voidakseen tukea tutkimusta sopivalla tavalla; ehdottaa siksi 

yhdeksännen puiteohjelman budjetin kasvattamista yhteensä 100 miljardiin euroon, 

mukaan luettuna pk-yrityksiä koskevan välineen suurempi oma budjetti, joka olisi 

turvattava ohjelman koko keston ajan; 

11. kehottaa komissiota yhdeksättä puiteohjelmaa ja ERI-rahastoja koskevia tulevia 

asetuksia laatiessaan huolehtimaan siitä, että parempien ja yksinkertaistettujen 

toimintaedellytysten myötä alakohtaisten tutkimus- ja innovointipolitiikkojen, 

rakennerahastojen sekä tutkimus- ja innovointirahastojen ja -ohjelmien välinen synergia 



 

AD\1120489FI.docx 5/7 PE594.064v03-00 

 FI 

ja keskinäinen täydentävyys lisääntyvät; toteaa, että yhdeksännessä puiteohjelmassa 

olisi edelleen keskityttävä ensisijaisesti matalan ja keskitason teknologian 

valmiustasoihin (TLR), kun taas korkean TRL:n hankkeiden olisi säilyttävä 

ensisijaisesti ERI-rahastojen alueena;  

12. toteaa, että valtiontukisäännöt koskevat ERI-rahastoja mutta eivät Horisontti 

2020 -ohjelmaa, vaikka molemmista voidaan rahoittaa samanlaisia hankkeita, joilla on 

samanlaisia tavoitteita; korostaa, että tämä aiheuttaa tarpeettomia ongelmia näiden 

rahastojen synergian kannalta; korostaa, että menettelyissä olisi otettava johtavaksi 

periaatteeksi ”yhdenvertainen kohtelu”, joka koskee esimerkiksi valtiontukia ja 

hyväksyttäviä kustannuksia ERI-rahastoissa ja puiteohjelmassa; kehottaa komissiota 

esittämään nykyisten asiaa koskevien valtiontukisääntöjen uudelleentarkastelua 

erityisesti huippuosaamismerkkiin liittyvien hankkeiden osalta sekä määrittelemään, 

mitkä hankkeet eivät enää kuulu valtiontukisääntöjen piiriin. 
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