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Tarkastajat perehtyvät pk-yrityksille
tarkoitettuun EU:n innovointitukeen
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, jossa arvioidaan pienille ja
keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) sekä startup-yrityksille tarkoitettua EU:n
innovointitukijärjestelmää. Tarkastajat arvioivat erityisesti vuonna 2014 käynnistetyn
pk-yrityksille kohdennetun välineen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. He tutkivat
myös, onko Euroopan komissio pyrkinyt ratkaisemaan suuren innovointipotentiaalin omaavien
pk-yritysten haasteita.
Eurooppalaisilla pk-yrityksillä on suuria vaikeuksia hyödyntää tieteelliseen tutkimukseen
perustuvia innovaatioita. Hankkeet, joilla on merkittävä kaupallinen potentiaali, epäonnistuvat
liian usein kriittisessä vaiheessa, jolloin julkisesta rahoituksesta on siirryttävä yksityiseen. EU on
pyrkinyt korjaamaan tämän siirtymäongelman käynnistämällä erityisen pk-yrityksille
kohdennetun välineen, joka kuuluu nyt osana Euroopan innovaationeuvoston
pilottihankkeeseen.
Välineen tavoitteena on kehittää ja hyödyntää pk- ja startup-yritysten innovointipotentiaalia
edistämällä tutkimustulosten kaupallistamista yksityisellä sektorilla. Näin autetaan yrityksiä
tuomaan tutkimuksiin perustuvia ideoita markkinoille innovatiivisina tuotteina tai palveluina.
Välineen budjetti kaudelle 2014–2020 on kolme miljardia euroa. Määrään sisältyy myös
yritysvalmennukseen, verkostoitumiseen ja muuhun investointien edistämiseen liittyvä tuki.
Tarkastajat ovat tänään julkaisseet pk-yrityksille tarkoitettua EU:n innovointitukea koskevan
tarkastuksen ennakkoesittelyn. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään
olevasta tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista
toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille.
EU halusi tämän välineen avulla kaventaa tutkimuksen ja markkinoiden välistä innovaatiokuilua,
jonka eteen monet pk-yritykset joutuvat,” toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laatiman tarkastuksen ennakkoesittelyn sisältämät keskeiset tiedot.
Ennakkoesittely löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu englanniksi.
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tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. “Tarkastuksessamme arvioidaan,
kuinka hyvin tämä väline on suunniteltu ja hallinnoitu.”
Euroopan komissiossa pk-yrityksille kohdennettuun välineeseen liittyvän toimintapolitiikan
kehittämisestä vastaa tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto. Välineen täytäntöönpano on
puolestaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tehtävänä.
Tarkastuksessa arvioidaan, tarjoaako pk-yrityksille kohdennettu väline niille suunnitelmien ja
odotusten mukaisen tuen. Tarkastajat keskittyvät erityisesti seuraaviin näkökohtiin:
o

vastaavatko pk-yrityksille kohdennetun välineen suunnittelu ja seuranta pk-yritysten
tarpeita

o

onko komissio pyrkinyt ratkaisemaan suuren innovointipotentiaalin omaavien pk-yritysten
haasteita tarkoituksenmukaisin toimin.

Toimittajille tiedoksi
Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2019 lopussa.
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