
PR\704095FI.doc PE400.381v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2007/0188(COD)

18.1.2008

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön 
osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä 
tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan
(KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Paul Rübig



PE400.381v02-00 2/12 PR\704095FI.doc

FI

PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta 
useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten 
tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan
(KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0514),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 169 artiklan ja 
172 artiklan b kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0281/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
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. Tällaisen 
rahoitustuen myöntämisen ja maksamisen 
kolmansille osapuolille pitäisi olla avointa 
ja yksinkertaista. 
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Jos Eurostars-yhteisohjelman 
täytäntöönpano on riittämätöntä, osittaista 
tai myöhässä tai jos osallistuvat 
jäsenvaltiot tai muut osallistuvat maat eivät 
maksa osuuttaan tai maksavat sen osittain 
tai myöhässä, yhteisöllä olisi oltava oikeus 
alentaa rahoitusosuuttaan ehdoilla, jotka 
vahvistetaan yhteisön ja erityisen 
täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävässä 
sopimuksessa.

Jos yhteisen Eurostars-yhteisohjelman 
täytäntöönpano on riittämätöntä, osittaista 
tai myöhässä tai jos osallistuvat 
jäsenvaltiot tai muut osallistuvat maat eivät 
maksa osuuttaan tai maksavat sen osittain 
tai myöhässä, yhteisöllä olisi oltava oikeus 
alentaa tai perua rahoitusosuuttaan 
ehdoilla, jotka vahvistetaan yhteisön ja 
erityisen täytäntöönpanorakenteen välillä 
tehtävässä sopimuksessa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Jos edunsaajiksi pyrkivät on 
asetettu paremmuusjärjestykseen, 
kyseinen luettelo on sitova yhteisön 
maksuosuudesta ja kansallisista 
talousarvioista korvamerkityille 
Eurostars-hankkeille myönnettävän 
rahoituksen jakamisessa. 

Tarkistus 4
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

(27 a) Eurostars-yhteisohjelman 
täytäntöönpanon valvonnan pitäisi olla 
kustannustehokasta eikä siitä saisi 
aiheutua tarpeetonta taakkaa ohjelmaan 
osallistuville pk-yrityksille. 

Tarkistus 5
2 artiklan e kohta

(e) osallistuvat jäsenvaltiot ja muut 
osallistuvat maat sitoutuvat osallistumaan 
Eurostars-yhteisohjelman rahoitukseen ja 
maksavat tosiasiallisesti rahoitusosuutensa, 
erityisesti ohjelmassa järjestettyjen 

(e) osallistuvat jäsenvaltion ja muut 
osallistuvat maat sitoutuvat osallistumaan 
Eurostars-yhteisohjelman rahoitukseen ja 
maksavat tosiasiallisesti rahoitusosuutensa, 
erityisesti ohjelmassa järjestettyjen 
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ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen 
hankkeiden osallistujille maksettavan 
rahoituksen;

ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen 
hankkeiden osallistujille maksettavan 
rahoituksen varmistaen, että maksut 
suoritetaan erityisen 
toimeenpanorakenteen määrittelemänä 
aikana;

Perustelu

Koska myöhästyneet maksut aiheuttavat erityisen suuria hankaluuksia pk-yrityksille, yhteisön 
on vältettävä maksujen myöhästymistä tehokkaan valvontajärjestelmän avulla.

Tarkistus 6
4 artikla

Yhteisön rahoitusosuutta koskevat 
järjestelyt, taloudellista korvausvastuuta ja 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat 
säännöt sekä erityisen 
täytäntöönpanorakenteen kolmansille 
osapuolille myöntämää rahoitustukea 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
vahvistetaan komission, joka toimii 
yhteisön puolesta, ja erityisen 
täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävässä 
yleisessä sopimuksessa, sekä vuotuisissa 
rahoitussopimuksissa.

Yhteisön rahoitusosuutta koskevat 
järjestelyt, taloudellista korvausvastuuta ja 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat 
säännöt sekä erityisen 
täytäntöönpanorakenteen kolmansille 
osapuolille myöntämää rahoitustukea 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
vahvistetaan ja arvioinnin jälkeen 
tarvittaessa muutetaan komission, joka 
toimii yhteisön puolesta, ja erityisen 
täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävässä 
yleisessä sopimuksessa, sekä vuotuisissa 
rahoitussopimuksissa.

Perustelu

Yleissopimusta on mukautettava, jos kahden vuoden jälkeen toteutettava arviointi niin 
edellyttää.

Tarkistus 7
9 artikla

Komissio toimittaa kaikki tarvittavat tiedot 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. Osallistuvia 
jäsenvaltioita ja muita osallistuvia maita 
pyydetään toimittamaan komissiolle 
erityisen täytäntöönpanorakenteen 
välityksellä kaikki 
täytäntöönpanorakenteen varainhoitoa 

Komissio toimittaa kaikki tarvittavat tiedot 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden 
osallistuvien maiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle erityisen 
täytäntöönpanorakenteen välityksellä 
kaikki täytäntöönpanorakenteen 
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koskevat lisätiedot, joita Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja 
tilintarkastustuomioistuin pyytävät.

varainhoitoa koskevat lisätiedot, joita 
Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
tilintarkastustuomioistuin pyytävät.

Perustelu

Jos Euroopan parlamentti, neuvosto tai tilintarkastustuomioistuin tarvitsevat lisätietoja 
varainhoidosta, jäsenvaltioiden on ne toimitettava. Tämä on välttämätöntä ohjelman tulevaa 
arvioimista varten.

Tarkistus 8
13 artiklan 2 kohta

2. Komissio tekee Eurostars-
yhteisohjelmasta väliarvioinnin kaksi 
vuotta Eurostars-yhteisohjelman alkamisen 
jälkeen. Arviointi kattaa Eurostars-
yhteisohjelman täytäntöönpanon laadun ja 
tehokkuuden, tieteellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen yhdentyminen mukaan 
luettuina, sekä edistymisen asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja siihen voi 
sisältyä suosituksia soveltuvimmista 
tavoista, joilla yhdentymistä voidaan 
entisestään edistää. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedoksi arviointipäätelmät sekä niihin 
liittyvät huomautuksensa ja tarvittaessa 
tämän päätöksen mukautusehdotukset..

2. Komissio tekee Eurostars-
yhteisohjelmasta väliarvioinnin kaksi 
vuotta Eurostars-yhteisohjelman alkamisen 
jälkeen. Arviointi kattaa Eurostars-
yhteisohjelman täytäntöönpanon laadun ja 
tehokkuuden, tieteellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen yhdentyminen mukaan 
luettuina, sekä edistymisen asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisessa, ja siihen voi 
sisältyä suosituksia soveltuvimmista 
tavoista, joilla yhdentymistä voidaan 
entisestään edistää. Arvioinnin yhteydessä 
tarkastellaan myös tutkimusta ja 
innovointia tekevien pk-yritysten 
kelpoisuusvaatimuksia, ja erityisesti 
tutkimustoiminnan osuutta käytetystä 
ajasta ja liikevaihdosta. Komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedoksi arviointipäätelmät sekä niihin 
liittyvät huomautuksensa ja tarvittaessa 
tämän päätöksen mukautusehdotukset.

Perustelu

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista koskevissa ehdoissa puhutaan kokoaikaiseksi 
muutetusta ajasta ja investoinneista tutkimusolosuhteisiin. Nämä luvut ovat niin korkeita, että 
vain harvat pk-yritykset voivat osallistua ohjelmaan. Siksi kahden vuoden jälkeen on 
suoritettava arviointi.

Tarkistus 9
13 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin 
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yhteydessä ilmenee, että 
kelpoisuusvaatimukset ovat siinä määrin 
tiukat, että määrärahojen myöntämistä 
koskevia ehdotuksia ei ole tarpeeksi, 
komissio ja erityinen 
täytäntöönpanorakenne tarkistavat 4 
artiklassa tarkoitettua yleissopimusta 
vaatimusten muuttamiseksi vastaavalla 
tavalla.

Tarkistus 10
Liite I, II kappale Toimet, 2 alakohta

(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, joiden pitäisi rahoittaa 
vähintään 25 % hankkeen t&k:hon 
liittyvistä kustannuksista. Myös rajallinen 
määrä alihankintaa sallitaan, jos se on 
hankkeen kannalta tarpeen;

Perustelu

Liian monet t&k työtä tekevät pk-yritykset jäävät ulkopuolelle 50 prosentin rahoitusosuudella. 
Rajan asettaminen 25 prosenttiin antaisi osallistumismahdollisuuden myös 
markkinaperustaisemmille pk-yrityksille.

Tarkistus 11
Liite I, V kappale Rahoitusmekanismi, otsikko Eurostars-hankkeiden rahoitus, 1 a alakohta 

(uusi)

Rahoitustuki maksetaan kertasummana. 
Jos kertasummana maksaminen ei ole 
osallistuvien kansallisten ohjelmien 
rahoitussäännösten mukaan mahdollista, 
silloin olisi mieluiten käytettävä tiettyä 
prosenttiosuutta kyseisen hankkeen 
suoranaisista kustannuksista (kiinteä 
osuus).

Perustelu

Eurostars-ohjelman pitäisi toimia avoimesti ja yksinkertaisesti, mihin päästään kertasumman 
tai kiinteän osuuden mukaisilla maksuilla.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus koskee yhteisön osallistumista useiden jäsenvaltioiden toteuttamaan 
yhteiseen Eurostars -tutkimus- ja kehitysohjelmaan, joka perustuu perustamissopimuksen 169 
artiklaan.

Ohjelma perustuu Eurekan aloitteeseen tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien pk-yritysten 
tukemisesta toteuttamalla markkinalähtöistä tutkimusta monikansallisissa hankkeissa. 
Eurostars on yksi 169 artiklan mukaisista seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvista neljästä 
erityisohjelmasta. 

Kyseessä on 27 valtion, Eureka-verkoston (hallitusten välinen aloite, jolla tuetaan kaikkien 
alojen markkinaorientoituneita t&k- ja innovaatiohankkeita) ja Euroopan komission 
yhteisaloite, jolla rahoitetaan pk-yritysten johtamia kansainvälisiä ja markkinaperustaisia 
tutkimusyhteistyöhankkeita.  Suunnitelmassa yhdistyvät puiteohjelmien keskitetty hallinto ja 
Eurekan hajautettu verkosto. 

22 jäsenvaltiota ja 7 assosioitunutta valtiota ovat sitoutuneet maksamaan 300 miljoonaa euroa, 
ja Euroopan komission osuus on 100 miljoonaa euroa, joka on peräisin seitsemännestä 
puiteohjelmasta. 

Eurostars ja seitsemäs puiteohjelma

Pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua useisiin puiteohjelman alaisiin ohjelmiin:

 Yhteistyö-erityisohjelmassa tutkimusta tekevät pk-yritykset voivat osallistua 
tutkimusyhteistyöhön kymmenellä eri aihealueella.

Kussakin työohjelmassa yksilöidään pk-yritysten kannalta kiinnostavimmat tutkimusalueet ja 
määritellään konkreettisia toimia niiden osallistumisen lisäämiseksi. Euroopan parlamentin 
pyynnöstä tavoitteena on, että vähintään 15 prosenttia rahoituksesta voitaisiin käyttää pk-
yrityksiin.

Tietämyksen levittäminen ja siirtäminen ovat tärkeitä tekijöitä kaikilla aihealueilla.

 Valmiudet-erityisohjelmassa tutkimuksen ulkoistavat pk-yritykset voivat osallistua 
kahteen suunnitelmaan tutkimusvalmiuksiensa ja teknisen tietämyksensä 
vahvistamiseksi. 

a) Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus kattaa kaikki tieteen ja tekniikan alat, ja sillä pyritään 
täydentämään kansallisia ohjelmia kansainvälisten tutkimusyhteistyön ja teknologian siirtojen 
avulla.

Tukea tarjotaan tutkimustoiminnan lisäämiseen, tutkimustyön ulkoistamiseen, verkostojen 
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laajentamiseen ja teknologisen tietämyksen hankkimiseen. 

b) Tutkimus pk-yritysjärjestöjen tueksi: tukea lyhyen aikavälin yhteistyöhankkeille, joilla 
ratkaistaan eurooppalaisten normien noudattamisen tai sääntelyvaatimusten saavuttamisen 
kaltaisia yhteisiä ongelmia tutkimuksen avulla. Tulokset jaetaan sitten pk-yritysjärjestöjen 
jäsenille. Molemmissa suunnitelmissa hankkeisiin on sisällyttävä toimia, joilla edistetään 
tutkimustulosten hyödyntämistä. Niissä on myös erityissäännöt omistukselle ja 
käyttöoikeuksille. 

 Ihmiset-erityisohjelmassa: Tutkimusta tekevät pk-yritykset voivat osallistua 
ohjelmaan "Yritysten ja korkeakoulujen yhteiset toimintamuodot ja kumppanuudet" 
Tässä suunnitelmassa pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua yhteisiin 
tutkimuskumppanuuksiin, joita tuetaan julkisen ja yleisen sektorin välisellä 
kokeneiden tutkijoiden ja henkilöstön vaihdolla.

 Riskinjakorahoitusvälineessä, joka on seitsemännen puiteohjelman uusi väline 
lainojen saatavuuden parantamiseksi, EU myöntää rahoitusosuuden Euroopan 
investointipankille (EIB) tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman 
riskialttiimpien hankkeiden rahoittamiseksi. Tällä listätään EIB:n rahoittamien t&k-
toimien, kuten yhteisten teknologia-aloitteiden, suurten hankkeiden (myös Eureka-
hankkeiden), uusien tutkimusinfratruktuurien ja pk-yritysten toteuttamien hankkeiden 
lukumäärää, millä autetaan korjaamaan markkinoiden toiminnassa olevia puutteita.

Eurostars täydentää seitsemättä puiteohjelmaa tarjoamalla alhaalta ylöspäin toimivan 
ohjelman, joka on mukautettu tutkimusta tekevien pk-yritysten tarpeisiin.

Yhteinen Eurostars-ohjelma

Yhteisen ohjelman tarkoituksena on edetä pelkkää kansallisten ohjelmien koordinointia 
pidemmälle, jotta saavutettaisiin tieteellisten, hallinnollisten ja rahoituksellisten näkökohtien 
integrointi. 

Tieteellinen integrointi tarkoittaa hankkeiden yhteistä arviointi- ja valintaprosessia, joka 
perustuu tieteelliseen huipputasoon ja taloudellisiin vaikutuksiin. Hallinnollinen integrointi 
saavutetaan erityisellä täytäntöönpanorakenteella (Eurekan sihteeristö) ja sellaisen 
monivuotisen rahoitussuunnitelman perustamisella, jonka varoista vastaavat osallistuvat maa 
ja yhteisö.

Eurostars rahoittaa kaikilla tieteen ja tekniikan alueilla sellaisia monen osapuolen yhteisiä 
kansainvälisiä hankkeita, jotka ovat tutkimusta tekevien pk-yritysten käynnistämiä ja 
johtamia, mutta jotka ovat avoinna muunkin tyyppisille osallistujille (yliopistot, 
tutkimuslaitokset, suuryritykset), vaikka suurin osa hankkeesta pitäisi olla pk-yritysten 
suorittamaa.  Tutkimustoiminnan pitäisi olla markkinasuuntautunutta ja sen tavoitteena pitäisi 
olla lyhyen tai keskipitkän aikavälin kaupalliset tulokset.

Eurostarsin täytäntöönpano

Yhteinen ohjelma pannaan täytäntöön erityisellä täytäntöönpanorakenteella, joka toimii 
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keskitettynä ehdotusten vastaanottopisteenä vuosittain järjestettäville ehdotuspyynnöille.

Hankkeita koskevat ehdotukset arvioidaan ja valitaan keskustasolla yhdessä riippumattomien 
asiantuntijoiden kanssa kelpoisuus- ja arviointiperusteita noudattaen. Riippumattomista 
asiantuntijoista koostuva kansainvälinen paneeli huolehtii ehdotusten asettamisesta 
järjestykseen. Paremmuusjärjestys on sitova yhteisön maksuosuudesta ja kansallisista 
talousarvioista korvamerkityille Eurostars-hankkeille myönnettävän rahoituksen jakamisessa.

Tiettyihin hankkeisiin osallistujat käsitellään hallinnollisesti kulloistenkin kansallisten 
ohjelmien puitteissa.

Esittelijän kommentit:

Esittelijä on huolestunut hankkeen kustannuksiin osallistumista koskevista pk-yritysten 
kelpoisuusvaatimuksista investointien prosenttiosuuden, kokoaikaiseksi muutetun ajan ja 
tutkimustoimintaan vuosittaisesta liikevaihdosta käytetyn prosenttiosuuden osalta. Siksi 
esittelijä ehdottaa, että näitä vaatimuksia pitäisi arvioida kahden vuoden kuluttua, jolloin 
niihin tarvittaessa pitäisi voida tehdä myös muutoksia.

Toinen huolenaihe on tutkimusta tekevien pk-yritysten velvollisuus osallistua hankkeen 
kustannuksiin vähintään 50 prosentin osuudella, mikä sulkee monet markkinaperustaiset pk-
yritykset hankkeen ulkopuolelle. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa rajan asettamista 25 
prosenttiin.

Täytäntöönpanon suhteen Eurostars-yhteisohjelman pitäisi toimia avoimesti ja 
yksinkertaisesti, jotta pk-yritysten osallistuminen helpottuisi. Yhteisön maksuosuudet pitäisi 
siksi suorittaa kertasummina. Jos se ei ole kansallisten ohjelmien mukaan mahdollista, maksut 
olisi suoritettava kiinteinä osuuksina. 

Koska Eurostars-ohjelman toteutus on jo pitkällä, mietinnön nopean käsittelyn 
tarpeellisuudesta vallitsee laaja yksimielisyys. Esittelijä haluaa siksi pyrkiä mietinnön 
hyväksymiseen täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä.
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