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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen uudeksi tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaksi ”Euroopan horisontti”. Nykyinen Horisontti 2020 -ohjelma on 
osoittanut, että tutkimus- ja innovointi-investoinneista koituu lisäarvoa ja hyötyä osanottajille 
koko yhteiskunnassa.

Komissio ehdottaa, että tutkimuksen ja innovoinnin määrärahoja lisättäisiin nykyisen 
puiteohjelman määristä. Valmistelija on tyytyväinen tähän lisäykseen ja erityisesti komission 
arvioon siitä, että jokainen puiteohjelmiin investoitu euro voi tuottaa 11 euroa 25 vuoden 
aikana. Lisäksi komissio on laskenut, että Horisontti 2020 -ohjelmaan olisi pitänyt osoittaa 
määrärahoja yli 160 miljardia euroa, jotta kaikki erinomaiset ehdotukset olisi voitu rahoittaa. 
Valmistelija katsookin, että talousarvion olisi oltava vielä kunnianhimoisempi.

Näin ollen valmistelija ehdottaa, että määrärahoja lisätään 120 miljardiin euroon 
(vuoden 2018 hintoina), jotta voidaan edistää tutkimus- ja innovointimahdollisuuksia 
Euroopassa. Vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta 2018 ja 
30. toukokuuta 2018 antamissaan päätöslauselmissa Euroopan parlamentti esitti huomattavaa 
korotusta Euroopan horisontti -ohjelman määrärahoihin: ne olisi nostettava vähintään 
120 miljardiin euroon (vuoden 2018 hintoina).

Valmistelija kannattaa ehdotuksen vahvaa innovointipainotusta mutta pyrkii kuitenkin 
tarkastelemaan puiteohjelman innovointia laajemmasta näkökulmasta ja katsoo, että 
ohjelmasta olisi tarjottava asianmukaista tukea kaikenlaisille innovointipotentiaaliaan 
kehittämään ja toteuttamaan pyrkiville tuensaajille. Koska Euroopan horisontti -ohjelmassa ei 
tarjota enää rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille, valmistelija haluaa varmistaa, että 
innovatiivisille pk-yrityksille on tarjolla asianmukaisia rahoitusmahdollisuuksia jatkossakin.

Valmistelija haluaa selventää maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevan, 
puiteohjelmasta rahoitettavan tutkimuksen osalta joiltakin osin II pilarin viidettä klusteria 
”Elintarvikkeet ja luonnonvarat”, jotka esitetään joskus myös erillisinä. Todellisuudessa tämä 
määrä on erottamaton osa Euroopan horisontti -ohjelmaa eikä sisällä yhteisen 
maatalouspolitiikan varoja. Se on yksi viidestä klusterista, joilla pyritään vastaamaan 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja parantamaan teollisuuden kilpailukykyä.

Lopuksi valmistelija ehdottaa, että työohjelmat erityisohjelman toteuttamista varten 
hyväksytään antamalla delegoituja säädöksiä, joissa vahvistettavat säännöt koskevat tärkeitä 
kysymyksiä, joilla on huomattavia talousarviovaikutuksia (osallistumiskelpoiset 
oikeussubjektit ja rahoitus, tarjouspyyntöjen sisältö, Euroopan innovaationeuvoston 
Pathfinder-välineen budjetti, sellaisia pyyntöjä koskevat eritelmät, joissa myönnetään 
huippuosaamismerkki, tarvittaessa rahoitusta yhdistäviin toimiin varattu kokonaismäärä jne.).

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voidaan varmistaa 
erityisohjelman yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä 
työohjelmia erityisohjelman täytäntöön 
panemiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/20114 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jotta erityisohjelmaa voidaan 
täydentää hyväksymällä työohjelmia, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
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osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska unioni on sitoutunut Pariisin 
ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteisiin, tässä 
erityisohjelmassa tuetaan 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ilmastotoimien valtavirtaistamista siten, 
että EU:n talousarviomenoista vähintään 
25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteiden 
saavuttamista. Tämän erityisohjelman 
toimien osalta odotusarvona on, että 35 
prosenttia erityisohjelman 
rahoituspuitteista tukee ilmastotavoitteita. 
Asianmukaisia toimia yksilöidään 
erityisohjelman valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä.

(5) Koska unioni on sitoutunut Pariisin 
ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteisiin ensimmäisten 
joukossa, tässä erityisohjelmassa tuetaan 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ilmastotoimien valtavirtaistamista siten, 
että EU:n talousarviomenoista vähintään 
30 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteiden
pikaista saavuttamista. Tämän 
erityisohjelman toimien osalta 
odotusarvona on, että 35 prosenttia 
erityisohjelman rahoituspuitteista tukee 
ilmastotavoitteita. Asianmukaisia toimia 
yksilöidään erityisohjelman valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Koska tutkimuksella ja (7) Koska tutkimuksella ja 
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innovoinnilla olisi oltava merkittävä rooli 
pyrittäessä vastaamaan elintarvikealan, 
maatalouden, maaseudun kehittämisen ja 
biotalouden alan haasteisiin, ja jotta 
voitaisiin tarttua näiden haasteisiin 
liittyviin tutkimus- ja 
innovaatiomahdollisuuksiin tiiviissä 
yhteistyössä yhteisen maatalouspolitiikan 
kanssa, niitä koskevia erityisohjelman 
toimia tuetaan osoittamalla 10 miljardia 
euroa klusterille ”Elintarvikkeet ja 
luonnonvarat” vuosiksi 2021–2027.

innovoinnilla olisi oltava merkittävä rooli 
pyrittäessä vastaamaan elintarvikealan, 
maatalouden, maaseudun kehittämisen ja 
biotalouden alan haasteisiin, ja jotta 
voitaisiin tarttua näiden haasteisiin 
liittyviin tutkimus- ja 
innovaatiomahdollisuuksiin tiiviissä 
yhteistyössä yhteisen maatalouspolitiikan 
kanssa, niitä koskevia erityisohjelman 
toimia tuetaan erityisellä klusterilla
”Elintarvikkeet ja luonnonvarat” vuosiksi 
2021–2027.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o ... 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti erityisohjelman 
toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet 
vuosiksi 2021–2027 ovat 
94 100 000 000 euroa nykyhintoina.

1. Asetuksen (EU) N:o ... 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti erityisohjelman 
toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet 
vuosiksi 2021–2027 ovat 
120 000 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (135 248 000 000 euroa 
nykyhintoina).

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa Euroopan 
innovaationeuvoston (EIC), jonka 
tehtävänä on panna täytäntöön EIC:hen 
liittyvät pilarin III ”Avoin innovointi” 
toimet. EIC noudattaa toiminnassaan 
seuraavia periaatteita: 
läpimurtoinnovointiin ja disruptiiviseen 
innovointiin keskittyminen, 
riippumattomuus, riskinottokyky, 
tehokkuus, vaikuttavuus, avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

1. Komissio perustaa Euroopan 
innovaationeuvoston (EIC), jonka 
tehtävänä on panna täytäntöön EIC:hen 
liittyvät pilarin III ”Avoin innovointi” 
toimet. EIC noudattaa toiminnassaan 
seuraavia periaatteita: 
läpimurtoinnovointiin ja disruptiiviseen 
innovointiin keskittyminen, tuki 
vaiheittain etenevälle innovoinnille, 
riippumattomuus, riskinottokyky, 
tehokkuus, vaikuttavuus, avoimuus ja 
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vastuuvelvollisuus.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään edistämään innovoinnin tarkastelua laajemmasta näkökulmasta 
puiteohjelmassa, josta olisi tarjottava asianmukaista tukea kaikenlaisille tuensaajille, jotka 
pyrkivät kehittämään ja toteuttamaan innovointipotentiaaliaan. Pienille ja keskisuurille 
yrityksille ei kohdenneta enää rahoitusta Euroopan horisontti -ohjelmasta, joten 
tarkistuksella pyritään varmistamaan, että innovatiivisilla pk-yrityksillä olisi jatkossakin 
mahdollisuus saada asiaankuuluvaa rahoitusta.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy erilliset 
työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä
seuraavien, tämän päätöksen 3 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuihin 
komponentteihin kuuluvien toimien 
täytäntöönpanoa varten:

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
12 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä liitteen II a muuttamiseksi, 
jotta hyväksytään erilliset työohjelmat 
seuraavien, tämän päätöksen 3 artiklan 
1 kohdassa vahvistettuihin 
komponentteihin kuuluvien toimien 
täytäntöönpanoa varten:

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ERC-komponentti, jonka osalta 
työohjelman vahvistaa tieteellinen 
neuvosto 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Komissio poikkeaa tieteellisen 
neuvoston vahvistamasta työohjelmasta 
ainoastaan, jos se katsoo, ettei työohjelma 
ole tämän päätöksen säännösten mukainen. 
Tällaisessa tapauksessa komissio 
hyväksyy työohjelman 
täytäntöönpanosäädöksellä 12 artiklan 

a) ERC-komponentti, jonka osalta 
työohjelman vahvistaa tieteellinen 
neuvosto 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. Komissio poikkeaa tieteellisen 
neuvoston vahvistamasta työohjelmasta 
ainoastaan, jos se katsoo, ettei työohjelma 
ole tämän päätöksen säännösten mukainen;
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4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio perustelee tämän toimenpiteen 
asianmukaisella tavalla;

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaikki pilariin ”Globaalit haasteet 
ja teollisuuden kilpailukyky” kuuluvat 
klusterit, Marie Skłodowska-Curie -toimet, 
tutkimusinfrastruktuurit, tuki 
innovaatioekosysteemeille, 
huippuosaamisen jakaminen ja 
eurooppalaisen tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja 
tehostaminen, 12 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen;

b) kaikki pilariin ”Globaalit haasteet 
ja teollisuuden kilpailukyky” kuuluvat 
klusterit, Marie Skłodowska-Curie -toimet, 
tutkimusinfrastruktuurit, tuki 
innovaatioekosysteemeille, 
huippuosaamisen jakaminen ja 
eurooppalaisen tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja 
tehostaminen;

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) EIC-komponentti, jonka osalta 
työohjelma laaditaan 12 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen EIC:n 
johtokunnan annettua neuvonsa 10 artiklan 
1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c) EIC-komponentti, jonka osalta 
työohjelma laaditaan EIC:n johtokunnan 
annettua neuvonsa 10 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti;

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
12 artikla
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Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea8. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2. Komitea kokoontuu eri 
kokoonpanoissa liitteessä II esitetyn 
mukaisesti käsiteltävänä olevan aiheen 
mukaan.

3. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

4. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

5. Kun komitean lausunto on 
tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä 
noudattaen, tämä menettely päätetään 
tuloksettomana, jos komitean 
puheenjohtaja lausunnon antamiselle 
asetetussa määräajassa niin päättää tai 
komitean jäsenten yksinkertainen 
enemmistö sitä pyytää.

6. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
komitealle erityisohjelman 
täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä ja 
antaa sille oikea-aikaisia tietoja kaikista 
Euroopan horisontti -puiteohjelman 
mukaisesti ehdotetuista tai rahoitetuista 
toimista liitteen III mukaisesti.

__________________

8Ohjelman täytäntöönpanon 
helpottamiseksi komissio korvaa 
vahvistamiensa suuntaviivojen mukaisesti 
jokaisen esityslistassa määritellyn 
ohjelmakomitean kokouksen osalta 
kustakin jäsenvaltiosta yhden edustajan 
kulut sekä erityistä asiantuntemusta 
vaativien esityslistan kohtien osalta 
kustakin jäsenvaltiosta yhden 
asiantuntijan tai neuvonantajan kulut.
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta ... [tämän päätöksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 11 artiklan 2 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
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kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa 
sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite II Poistetaan.

Ohjelmakomitean kokoonpanot

Luettelo ohjelmakomitean 
kokoonpanoista 12 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti:

1. Strateginen kokoonpano: 
Strateginen katsaus koko ohjelman 
täytäntöönpanosta, johdonmukaisuudesta 
ohjelman eri osien ja tehtävien välillä ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
vahvistamisesta

2. Euroopan tutkimusneuvosto 
(ERC) ja Marie Skłodowska-Curie -toimet 
(MSCA)

3. Tutkimusinfrastruktuurit

4. Terveys

5. Osallisuutta edistävä ja turvallinen 
yhteiskunta

6. Digitaalitalous ja -teknologia ja 
teollisuus

7. Ilmasto, energia ja liikkuvuus

8. Elintarvikkeet ja luonnonvarat

9. Euroopan innovaatiokomitea 
(EIC) ja eurooppalaiset 
innovaatioekosysteemit
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II a

Työohjelmat
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