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LYHYET PERUSTELUT

Komissio korostaa perustelujensa alkukohdissa, että "Osaaminen (knowledge) on keskeisessä 
asemassa Lissabonin strategiassa ja muodostaa sen kaikkien osatekijöiden perustan. 
”Osaamisen kolmion” muodostavat tutkimus ja teknologia yhdessä koulutuksen ja 
innovoinnin kanssa". 

Komissio toteaa yhteisön strategisten suuntaviivojen yhteydessä, että koheesiopolitiikan, 
seitsemännen puiteohjelman ja kilpailukykyä ja innovointia koskevan puiteohjelman välinen 
synergia on ratkaisevan tärkeää. 

Rakennerahastot ovat merkittävässä asemassa tutkimusta edistettäessä, etenkin 
infrastruktuureja ja verkkoja luotaessa ja kunnostettaessa, innovoivia yrityksiä perustettaessa 
ja pk-yrityksiä nykyaikaistettaessa. Niiden asema korostuu entisestään tulevalla 
ohjelmakaudella 2007–2013, kun kaikki politiikan muodot ja toimet mukautetaan Lissabonin 
ja Kööpenhaminan tarpeisiin.

On kuitenkin kaksijakoista, että aluepolitiikalla pyritään unionin köyhimpien ja vauraimpien 
alueiden erojen vähentämiseen, Lissabonin strategian edistämiseen ja kansallisten 
uudistusohjelmien toteuttamiseen, kun taas tutkimusta ja huipputekniikkaa koskevat toiminnot 
keskittyvät hyvin tiiviisti EU:n ydinalueille. Siten komissio on ilmoittanut1, että noin puolet 
julkisista ja yksityisistä tutkimusmenoista kohdentuu 30 alueelle kaikkiaan 254 alueesta.
Lisäksi alueiden väliset erot ovat vielä merkittävämpiä, kun on kyse liike-elämän 
tutkimusmenoista.

Olisi helppoa selittää, että erot ovat ristiriitaisia, mutta tämä olisi virhe. Nämä kaksi politiikan 
muotoa ovat itse asiassa toisiaan täydentäviä; tämä käy ilmi, kun muistetaan, että Euroopan 
tutkimuspolitiikan yleistavoitteena on varmistaa, että Eurooppa on ja pysyy tieteellisten 
havaintojen ja edistyneen teknologian eturintamassa. Näiden päämäärien vuoksi 
huippuosaamiskeskuksiin painottuvissa investoinneissa on otettava huomioon, että ne 
riippuvat myös infrastruktuurista ja henkilöresursseista, poliittisesta toimintaympäristöstä ja 
yhtiöiden tekemien investointien tasosta. Lisäksi niitä voidaan kehittää kansainvälisen 
yhteistyön avulla.

Toisaalta aluepolitiikan hallinnoijat soveltavat täysin päinvastaisia kriteerejä päättäessään, 
onko tutkimukseen kohdennettava varoja ja kuinka niitä siinä tapauksessa kohdennetaan. 
Asiassa ei edellytetä kahden tai useamman maan osallistumista, eikä asianosaisten 
tutkimuskeskusten tarvitse kuulua Euroopan merkittävimpiin laitoksiin tai organisaatioihin. 
Pikemminkin päinvastoin. Aluenäkökulmasta tarkasteltuna aluetukea tulisi jakaa enemmän 
tutkimuskeskuksille, jotka ovat jääneet jälkeen ali-investointien ja infrastruktuurin 
rapautumisen seurauksena, jotta ne voisivat kuroa umpeen eron edistyneempiin alueisiin. 
Tämä keskeinen periaate estää tutkimukseen suunnattavien aluerahastovarojen ja 
tutkimusbudjetin määrärahojen yhdistämisen tai näiden sekaantumisen keskenään. 
Valmistelija katsoo, että näiden kahden talousarvion erillään pitäminen on välttämätöntä, jotta 
unionin kumpikin päämäärä voidaan varmistaa. Päämääränä on nimittäin ensinnäkin 
varmistaa eurooppalaisen tutkimuksen hallitseva asema ja toisaalta avustaa 

  
1 Komission muistio 05/209, päivätty 15. kesäkuuta 2005.
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tutkimuspotentiaalin omaavia alueita kohentamaan suorituskykyään hyvin kohdennettujen 
investointien avulla. Unioni voi tämän kahtalaisen lähestymistavan avulla lisätä 
huippuosaamiskeskusten määrää ja tehostaa siten eurooppalaisen tutkimuksen kykyä edistää 
Euroopan talouden uudelleenjärjestelyjä, kestävien työpaikkojen luomista sekä puhdasta ja 
kestävää ympäristöä. Siksi valmistelija katsoo, että nykyinen budjettirakenne olisi säilytettävä 
ennallaan, koska näin voidaan varmistaa, että jälkeen jäävät alueet – etenkin uusien 
jäsenvaltioiden alueet, mutta eivät pelkästään ne – saavat optimaalisesti tukea tällä 
merkittävällä alalla.

Seitsemättä puiteohjelmaa koskeva komission ehdotus perustuu neljään pilariin eli 
yhteistyöhön, ideoihin, ihmisiin ja valmiuksiin. Aluepolitiikan kannalta merkittävin pilari ovat 
valmiudet, joihin kohdennetaan 7,536 miljardia euroa. Tällä ohjelmalla käsitellään erityisesti 
toimia, jotka on kohdennettu seuraaviin:

• tutkimusinfrastruktuurit

• pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus

• tietämyksen alueet

• lähentymisalueiden tutkimuspotentiaali

• tiede yhteiskunnassa

• kansainväliset yhteistyötoimet.

Lähentymisalueiden tutkimuspotentiaalin kehittämistä tai niihin tehtäviä investointeja 
koskevat toimet ovat erittäin merkittäviä, kun otetaan huomioon laajentuminen ja sen 
välittömät vaikutukset vaurauden jakautumiseen unionissa sekä huippuosaamiskeskusten 
maantieteellinen jakaantuminen. 

Alan toimet tukevat seuraavia:

• valtioiden väliset keskinäiset tutkijavaihdot lähentymisalueilla

• tutkimuslaitteiston hankinta ja kehittäminen valituissa tutkimuskeskuksissa

• tietämyksen siirtoa helpottavien workshopien ja konferenssien järjestäminen

• "arviointipalvelut”, joiden avulla mikä tahansa lähentymisalueen tutkimuskeskus voi 
hankkia kansainvälisen ja puolueettoman asiantuntija-arvion tutkimuksensa laadun ja 
infrastruktuuriensa yleisestä tasosta. 

Tähän kokonaisuuteen on budjetoitu yhteensä 558 miljoonaa euroa, mikä on leijonanosuus 
alueiden käytettävissä olevista tutkimusvaroista.

Valmistelija haluaa kuitenkin esittää ehdotuksen perusteella seuraavan huomautuksen.

Tietämyksen alueiden perustaminen kannustamalla ja tukemalla "alueellisten 
tutkimuslähtöisten klustereiden" perustamista voidaan ymmärtää väärin. Kuten edellä on 
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selitetty, tutkimuslähtöisten klustereiden ajatus perustuu EU:n tutkimuspolitiikan 
huippuosaamisen periaatteeseen. Klusterit voivat vaikuttaa epäsuorasti EU:n aluepolitiikan 
julkituotuihin tavoitteisiin, kun taas osaamisen alueet tukisivat huippuosaamisen periaatetta 
mahdollistamalla klusterien kehittämistä kaikilla alueilla koskevan oppimisen ja 
mentoroinnin.

On syytä tukea edelleen toimia, jotka on kohdennettu alueille, jotka hyötyisivät ehdotettujen 
uusien rakennerahastosäännösten nojalla alueellista kilpailukykyä ja työllistämistä koskevasta 
tavoitteesta. Näin voidaan jatkaa sekä tutkimusvalmiuksien kehittämistä, joka käynnistyi 
monilla alueilla nykyisten säännösten mukaisesti tavoite 1:n yhteydessä, että erityisesti pk-
yritysten tukemista.

Seitsemännessä puiteohjelmassa tunnustetaan, että on vahvistettava Euroopan pk-yritysten 
innovointikapasiteettia ja kykyä edistää merkittävästi uuden tuote- ja markkinapainotteisen 
teknologian kehittämistä. Tällöin niitä on avustettava tutkimustoiminnan ulkoistamisessa, 
tutkimustoimien lisäämisessä, verkostojen laajentamisessa, tutkimustulosten paremmassa 
hyödyntämisessä ja teknisen asiantuntemuksen hankkimisessa.

Pk-yritysten tukemiseksi voidaan toteuttaa toimia kaikilla tieteen ja teknologian aloilla, ja 
määrärahat kohdennetaan kahteen järjestelmään:

• tutkimus pk-yritysten tueksi, jonka tarkoituksena on auttaa pieniä innovatiivisten pk-
yritysten ryhmiä ratkaisemaan yhteisiä tai toisiinsa liittyviä teknologisia ongelmia

• tutkimus pk-yritysjärjestöjen tueksi.

Tähän on budjetoitu 1,914 miljardia euroa.

Kilpailukykyä ja innovaatioita koskevalla ohjelmalla tuetaan välittäjäverkostoja ja kansallisia 
järjestelmiä, joilla kannustetaan ja helpotetaan pk-yritysten osallistumista puiteohjelmaan. 
Pk-yritysten osallistumista kannustetaan ja helpotetaan ja niiden tarpeet otetaan huomioon 
kaikissa seitsemännen puiteohjelman osissa. Seitsemännen puiteohjelman ja kilpailukykyä ja 
innovaatioita koskevan ohjelman synergian avulla olisi edistettävä tutkimustulosten alueellista 
vipuvaikutusta.

Valmistelija katsoo lisäksi, että seitsemännessä puiteohjelmassa tarvitaan tutkimusta monista 
kaupunkikehityksen näkökohdista.

Valmistelija on yleisesti ottaen tyytyväinen komission ehdotukseen, mutta – joko 
seitsemännen puiteohjelman tai EU:n aluepolitiikan yhteydessä harjoitettavan – EU:n 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisrahoituksen vähentäminen on tyystin epäsuotavaa, 
kun otetaan huomioon tutkimuksen ja kehittämisen suuri pitkän aikavälin merkitys niin
alueiden ja jäsenvaltioiden kuin koko EU:nkin talouskasvun kannalta.

Valmistelija pitää kuitenkin seuraavia parannuksia tarpeellisina:

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa
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sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
2 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Valtioiden välisyyttä koskevaa ehtoa ei 
sovelleta toimiin, joilla tuetaan 
lähentymisalueita tai tilastovaikutusalueita, 
jotta ne voivat kohentaa 
tutkimusvalmiuksiaan ja 
infrastruktuuriaan.

Tarkistus 2
Liite I, I Yhteistyö, 10 kohta

Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja tutkimustulosten siirtoa muun 
muassa päätöksentekijöiden käyttöön, jotta 
tieto EU:ssa tehtävän tutkimuksen tuloksista 
leviäisi paremmin ja tuloksia 
hyödynnettäisiin tehokkaammin. Tähän 
pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumistoimia, seminaareja ja muita 
tapahtumia, käyttämällä apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita sekä ylläpitämällä tiedotus- ja 
sähköisiä palveluja, erityisesti CORDIS-
sivustoa. Innovointia tukevia toimia 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovaatioita 
koskevassa ohjelmassa. Lisäksi tukea 
annetaan aloitteille, joiden tavoitteena on 
saada aikaan tieteellisiä kysymyksiä ja 
tutkimustuloksia koskevaa vuoropuhelua 
tiedeyhteisön ulkopuolisen suuren yleisön 
kanssa. Niin ikään tuetaan tiedeviestinnän ja 
-kasvatuksen alalla toteutettavia toimia. 
Toimissa otetaan huomioon eettiset 
periaatteet sekä sukupuolinäkökohdat. 

Kaikilla aihealueilla tuetaan tietämyksen 
levittämistä ja tutkimustulosten siirtoa muun 
muassa päätöksentekijöiden käyttöön, jotta 
tieto EU:ssa tehtävän tutkimuksen tuloksista 
leviäisi paremmin ja tuloksia 
hyödynnettäisiin tehokkaammin. Tähän 
pyritään muun muassa rahoittamalla 
verkostoitumistoimia, seminaareja ja muita 
tapahtumia, käyttämällä apuna ulkopuolisia 
asiantuntijoita sekä ylläpitämällä tiedotus- ja 
sähköisiä palveluja, erityisesti CORDIS-
sivustoa. Innovointia tukevia toimia 
toteutetaan kilpailukykyä ja innovaatioita 
koskevassa ohjelmassa. Lisäksi tukea 
annetaan aloitteille, joiden tavoitteena on 
saada aikaan tieteellisiä kysymyksiä ja 
tutkimustuloksia koskevaa vuoropuhelua 
tiedeyhteisön ulkopuolisen suuren yleisön 
kanssa. Niin ikään tuetaan tiedeviestinnän ja 
-kasvatuksen alalla toteutettavia toimia. 
Toimissa otetaan huomioon eettiset 
periaatteet sekä sukupuolinäkökohdat. 
Järjestöjen soveltamista ja osallistumista 
koskevat tiedot olisi seitsemättä 
puiteohjelmaa koskevan strategisen 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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lähestymistavan hyväksymiseen 
kannustamiseksi toimitettava sekä 
kansallisille viranomaisille että 
alueviranomaisille, mihin sisältyy myös 
taloudellisia etuja koskevien tietojen 
levittäminen, alueohjelmia koskevan 
täydentävyyden varmistaminen sekä 
ohjelmaa koskevan asiantuntemuksen 
jakaminen.

Tarkistus 3
Liite I, I Yhteistyö, Aihealueet, 8.Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet, 

Toimet, 7 a kohta (uusi)

• Kaupunkeja koskeva tutkimus: 
tarkoituksena on ymmärtää paremmin 
kaupungissa ilmeneviä aihekohtaisia 
(ympäristöä, liikennettä, sosiaalisia ja 
taloudellisia näkökohtia jne. koskevia) ja 
tilaa koskevia (kaupungit, alueet) 
vuorovaikutuksia, ja kehittää 1) innovoivia 
suunnittelumekanismeja, jotta asioita 
voidaan käsitellä yhdennetysti ja kestävästi, 
2) innovoivia hallintamenettelyjä, joilla 
tehostetaan kansalaisten osallistumista ja 
julkisten ja yksityisten toimijoiden 
yhteistyötä, ymmärtää paremmin Euroopan 
kaupunkien merkitystä 
maailmanlaajuisessa yhteydessä 
(kaupunkien kilpailukyky), tukea 
paikallisviranomaisia sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamisessa ja 
syrjäytymisen torjumisessa sellaisissa 
kaupungeissa, joissa eriarvoisuus 
voimistuu talouskehityksestä huolimatta.

Tarkistus 4
Liite I, IV Valmiudet, Tietämyksen alueet, Toimet, 2 a kohta (uusi)

Synergian avulla ei rahoiteta samoja 
tukikelpoisia menoja, vaan sillä turvataan 
EU:n aluepolitiikan välitysmekanismien 
hajautettu hallinta. Kun tutkimusta ja 
innovaatioita rahoitetaan 
rakennerahastoista, on keskityttävä 
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1) tutkimuksen infrastruktuuriin 
(innovointikeskukset, teknologiapuistot 
jne.), 2) innovoiviin hankkeisiin 
(teknologian siirrot, tietotekniikka, uudet 
perustamiset ja soveltavan tutkimuksen 
hankkeet ja 3) innovointiympäristöön 
(sellaisten pk-yritysten rahoittaminen, jotka 
eivät ole mukana seitsemännessä 
puiteohjelmassa ja kilpailukykyä ja 
innovaatioita koskevassa ohjelmassa).

Tarkistus 5
Liite I, IV Valmiudet, Tutkimusvalmiudet, Toimet, 1 kohta, 4 a luetelmakohta (uusi)

• Tutkimusprofiililtaan kehittyneiden 
alueiden vähemmän kehittyneille alueille 
tarjoama mentorointi. 

Tarkistus 6
Liite I, IV Valmiudet, Tutkimusvalmiudet, Toimet, 2 a kohta (uusi)

Lisäksi pyritään synergiaan kilpailukykyä 
ja innovaatioita koskevan ohjelman kanssa, 
jotta tutkimus- ja kehitystoiminnan 
alueellista kaupallistamista voidaan edistää 
yhteistyössä alan kanssa.

Tarkistus 7
Liite III, Rahoitusjärjestelyt, Epäsuorat toimet, b kohta, 3 alakohta

Osallistujille annettavan suoran rahoitustuen 
lisäksi yhteisö parantaa osallistujien 
mahdollisuuksia saada Euroopan 
investointipankin lainoja 
”Riskinjakorahoitusvälineen” kautta. Tätä 
varten yhteisö antaa avustuksen Euroopan 
investointipankille. Pankin on määrä käyttää 
yhteisön avustusta omien varojensa lisäksi 
kattamaan varausten tekemisen ja pääoman 
kohdentamisen lainarahoitustaan varten. 
Järjestelmän yksityiskohtaiset säännöt 
vahvistetaan perustamissopimuksen 
167 artiklan mukaisesti annettavalla 

Osallistujille annettavan suoran rahoitustuen 
lisäksi yhteisö parantaa osallistujien 
mahdollisuuksia saada Euroopan 
investointipankin lainoja 
”Riskinjakorahoitusvälineen” kautta. Tätä 
varten yhteisö antaa avustuksen Euroopan 
investointipankille. Pankin on määrä käyttää 
yhteisön avustusta omien varojensa lisäksi 
kattamaan varausten tekemisen ja pääoman 
kohdentamisen lainarahoitustaan varten. 
Järjestelmän yksityiskohtaiset säännöt 
vahvistetaan perustamissopimuksen 
167 artiklan mukaisesti annettavalla 
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asetuksella ja erityisohjelmista tehtävillä 
neuvoston päätöksillä, ja näiden sääntöjen 
mukaisesti Euroopan investointipankki voi 
antaa aiempaa laajemmin lainoja 
eurooppalaisiin TTK-toimiin (kuten 
yhteisiin teknologia-aloitteisiin, suuriin 
hankkeisiin, Eureka-hankkeet mukaan 
luettuina, ja uusiin 
tutkimusinfrastruktuureihin). 

asetuksella ja erityisohjelmista tehtävillä 
neuvoston päätöksillä, ja näiden sääntöjen 
mukaisesti Euroopan investointipankki voi 
antaa aiempaa laajemmin lainoja 
eurooppalaisiin TTK-toimiin (kuten 
yhteisiin teknologia-aloitteisiin, suuriin 
hankkeisiin, Eureka-hankkeet mukaan 
luettuina, ja uusiin 
tutkimusinfrastruktuureihin). 
Riskinjakorahoitusvälinettä kehitettäessä 
olisi kuultava aluekehityksen toimijoita, 
jotta tutkimus- ja kehityshankkeisiin 
saataisiin yksityisen sektorin investointeja.


