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TARKISTUKSET 12-19

Mietintöluonnos (PE400.381v02-00)
Paul Rübig
yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien 
pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

Ehdotus päätökseksi (KOM(2008)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig, Lena Ek ja David Hammerstein

Tarkistus 12
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Eurostars-yhteisohjelmaa tukevat 
toimet koostuvat ensisijaisesti yhden tai 
useamman ohjelmaan osallistuvassa 
jäsenvaltioissa tai muussa ohjelmaan 
osallistuvassa maassa sijaitsevan, t&k-työtä 
tekevän pk-yrityksen suorittamista t&k-
toimista. T&k-työtä tekevien pk-yritysten 
olisi yhteisesti toteutettava vähintään 
50 prosenttia ehdotuspyyntömenettelyn 
jälkeen valittujen hankkeiden t&k-
toimista..

Or. en
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Perustelu

Artikloissa mainittu 50 prosentin rahoitusosuus sulkee pois liian monta t&k-työtä tekevää pk-
yritystä. Mainitsemalla 50 prosentin tavoite johdanto-osan kappaleissa kannustetaan korkean 
tason työryhmää asettamaan etusijalle pk-yritykset, joiden rahoitusosuus on vähintään 
50 prosenttia, mutta myös mahdollistamaan poikkeusten tekemisen, kun on kyse 
markkinasuuntautuneemmista pk-yrityksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dragoş Florin David

Tarkistus 13
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Jotta Eurostars-yhteisohjelman toteutus 
olisi tehokasta, erityisen 
täytäntöönpanorakenteen olisi annettava 
rahoitustukea kolmansille osapuolille, jotka 
osallistuvat ehdotuspyyntöjen perusteella 
Eurostars-yhteisohjelmaan.

(20) Jotta Eurostars-yhteisohjelman toteutus 
olisi tehokasta, erityisen 
täytäntöönpanorakenteen olisi annettava 
rahoitustukea kolmansille osapuolille, jotka 
osallistuvat ehdotuspyyntöjen perusteella 
Eurostars-yhteisohjelmaan. Ehdotukset on 
luokiteltava tukikelpoisia hankkeita 
koskevien hakemusten 
jättämisjärjestyksessä.

Or. ro

Perustelu

Eurostars-ohjelma olisi toteutettava avoimesti ja epäbyrokraattisesti. Tämä voidaan tehdä 
soveltamalla kokonaissummaa tai kiinteämääräistä maksua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 14
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

(27 a) Eurostars-yhteisohjelman 
täytäntöönpanon valvonnan on oltava 
kustannustehokasta eikä se saa 
tarpeettomasti rasittaa ohjelmaan 
osallistuvia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. 
Asetettavien vaatimusten on oltava selkeitä 
ja asianmukaisia ja ne on muotoiltava niin, 
että yksittäiset yritykset voivat helposti 
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toimintalähtökohdistaan käsin vastata 
tehtyihin kysymyksiin.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Dragoş Florin David

Tarkistus 15
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

(27 a) Komission olisi perustettava 
hankkeiden tulokset sisältävä tietokanta ja 
pidettävä näitä tietoja saatavilla vähintään 
kahden vuoden ajan.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää perustaa eurooppalainen tutkimus- ja innovaatiotietokanta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gunnar Hökmark

Tarkistus 16
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos 2 kohdassa tarkoitettu arviointi 
osoittaa, että tukikriteerit ovat niin 
tiukkoja, ettei tukea myönnetä riittävän 
monelle yritykselle, komission ja erityisen 
täytäntöönpanorakenteen on muutettava 4 
kohdassa tarkoitettua yleistä sopimusta ja 
mukautettava näitä kriteereitä. Yritysten 
hallinnollista rasitusta koskevien sääntöjen 
yksinkertaistamista on sovellettava myös 
komission ja asianosaisten välisissä 
yhteyksissä.

Or. sv
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Tarkistuksen esittäjä(t): Pia Elda Locatelli

Tarkistus 17
Liite I, osa II Toimet, 2 kohta

(2) sen ydinosan suorittavat t&k-työtä 
tekevät pk-yritykset, joiden pitäisi rahoittaa
vähintään 50 % hankkeen t&k:hon liittyvistä 
kustannuksista. Myös rajallinen määrä 
alihankintaa sallitaan, jos se on hankkeen 
kannalta tarpeen;

(2) sen ydinosan suorittavat t&k-työtä 
tekevät pk-yritykset. T&k-työtä tekevien pk-
yritysten pitäisi yhteisesti suorittaa
vähintään 50 % kunkin hankkeen tk-
toimista. Myös rajallinen määrä alihankintaa 
sallitaan, jos se on hankkeen kannalta 
tarpeen;

Or. en

Perustelu

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig, Lena Ek ja David Hammerstein

Tarkistus 18
Liite I, osa II Toimet, 2 kohta

(2) sen ydinosan suorittavat t&k-työtä 
tekevät pk-yritykset, joiden pitäisi rahoittaa 
vähintään 50 % hankkeen t&k:hon 
liittyvistä kustannuksista. Myös rajallinen 
määrä alihankintaa sallitaan, jos se on 
hankkeen kannalta tarpeen;

(2) sen ydinosan suorittavat t&k-työtä 
tekevät pk-yritykset. Myös rajallinen määrä 
alihankintaa sallitaan, jos se on hankkeen 
kannalta tarpeen;

Or. en



AM\705780FI.doc 5/5 PE400.592v01-00

FI

Perustelu

Artikloissa mainittu 50 prosentin rahoitusosuus sulkee pois liian monta t&k-työtä tekevää pk-
yritystä. Mainitsemalla 50 prosentin tavoite johdanto-osan kappaleissa kannustetaan korkean 
tason työryhmää asettamaan etusijalle pk-yritykset, joiden rahoitusosuus on vähintään 
50 prosenttia, mutta myös mahdollistamaan poikkeusten tekemisen, kun on kyse 
markkinasuuntautuneemmista pk-yrityksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 19
Liite I, osa IV Ohjelman toteuttaminen, 1 a kohta (uusi)

Erityisen täytäntöönpanorakenteen on 
toteutettava tarpeelliset toimet yhteisön 
Eurostars-yhteisohjelmaan osallistumisen 
tunnustamiseksi sekä ohjelmassa että 
yksittäisissä hankkeissa, mukaan lukien 
yhteisön logon käyttö kaikessa Eurostars-
yhteisohjelmaan liittyvässä julkaistussa 
aineistossa.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin osallistumisesta olisi tehtävä näkyvää.
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