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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. huomauttaa, että
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoitus on lainsäätäjän kannalta vain 
ohjeellinen eikä sitä voida vahvistaa, 
ennen kuin ehdotuksesta vuosien 2014–
2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskevaksi asetukseksi on päästy 
sopimukseen;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten1; muistuttaa, 
että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi 
lisävaroja, jotta unioni kykenee 
huolehtimaan nykyisistä poliittisista 
painopisteistään ja Lissabonin 
sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä 
sekä reagoimaan odottamattomiin 
tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasoon verrattuna, unionin 
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hyväksymien tavoitteiden saavuttamista, 
sitoumusten täyttämistä ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen 
noudattamista voidaan edistää vain 
rajoitetusti; kehottaa neuvostoa – ellei se 
kannata tätä lähestymistapaa –
määrittämään selvästi, mitkä sen 
poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voitaisiin kokonaan hylätä niiden 
todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. toistaa lisäksi kantansa, että 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä talousarviovarat 
pitäisi keskittää voimakkaammin aloille, 
jotka edistävät talouskasvua ja 
kilpailukykyä, kuten tutkimukseen ja 
innovointiin, eurooppalaisen lisäarvon ja 
huippuosaamisen periaatteiden 
mukaisesti;

Tarkistus 4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 d kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 d. palauttaa erityisesti mieliin, että 
samassa päätöslauselmassa parlamentti 
kehotti lisäämään määrärahoja 
huomattavasti vuoden 2013 tasosta, jotta 
voidaan turvata unionin tutkimus-, 
kehitys- ja innovointitoiminnan rahoitus 
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ja lisätä ja edistää sitä;

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tukemalla ydinalan tutkimusta 
yhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma, 
jäljempänä ’Euratom-ohjelma’, edistää 
[…] annetulla asetuksella (EU) 
N:o XX/XXXX perustetun tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman Horisontti 
2020, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’, tavoitteiden saavuttamista 
ja helpottaa Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoa sekä eurooppalaisen 
tutkimusalueen luomista ja toimintaa.

(3) Tukemalla ydinalan tutkimusta ja 
innovoinnin huippuosaamista yhteisön 
tutkimus- ja koulutusohjelma, jäljempänä 
'Euratom-ohjelma', edistää […] annetulla 
asetuksella (EU) N:o XX/XXXX 
perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020, jäljempänä 
'Horisontti 2020 -puiteohjelma', 
tavoitteiden saavuttamista ja helpottaa 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa 
sekä eurooppalaisen tutkimusalueen 
luomista ja toimintaa. Lisäksi sen avulla 
olisi pyrittävä lisäämään 
rakennerahastovarojen käyttöä ydinalan 
tutkimuksessa ja varmistamaan, että varat 
käytetään tutkimusta koskevien yhteisön 
painopisteiden mukaisesti vaarantamatta 
huippuosaamisen periaatteen 
noudattamista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen 
ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 

(6) Allekirjoittamalla sopimuksen 
ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta 
vastaavan fuusioenergia-alan 
kansainvälisen ITER-organisaation 
perustamisesta yhteisö on sitoutunut 
osallistumaan ITERin rakentamiseen ja 
tulevaan käyttöön. Yhteisön osuutta 
hallinnoidaan 27 päivänä maaliskuuta 2007 
tehdyllä neuvoston päätöksellä ITERiä ja 
fuusioenergian kehittämistä varten 
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perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä ’Fusion for Energy 
-yhteisyritys’, kautta. Fusion for Energy 
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä.

perustetun eurooppalaisen yhteisyrityksen, 
jäljempänä 'Fusion for Energy 
-yhteisyritys', kautta. Fusion for Energy
-yhteisyrityksen toimia, mukaan lukien 
ITER, säännellään erillisellä säädöksellä. 
Kyseisessä erillisessä säädöksessä 
vahvistetaan unionin talousarviosta 
ITER-hankkeeseen vuosina 2014–2018 
maksettavan avustuksen enimmäismäärä, 
joka on varattu nimenomaan tähän 
tarkoitukseen. Enimmäismäärän on 
katsottava täydentävän komission 
Horisontti 2020 -ohjelmalle, Euratom 
-puiteohjelmalle ja muille unionin 
ohjelmille ehdottamia määrärahoja.
Enimmäismäärän mahdollisesti ylittävillä 
kustannuksilla ei saisi olla vaikutusta 
muihin unionin talousarviosta 
rahoitettaviin hankkeisiin vaan ne olisi 
rahoitettava korottamalla monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismääriä tai 
tapauksen mukaan myöntämällä 
enimmäismäärät ylittävää lisärahoitusta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta fuusiosta voi tulla uskottava 
vaihtoehto kaupallisessa 
energiantuotannossa, on ensinnäkin tarpeen 
huolehtia siitä, että ITERin rakentaminen 
saatetaan päätökseen ja sen toiminta 
aloitetaan onnistuneesti ja aikataulun 
mukaisesti. Toiseksi on tarpeen laatia 
kunnianhimoinen mutta realistinen 
etenemissuunnitelma sähkötuotannon 
aloittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää Euroopan fuusio-ohjelman 
uudelleensuuntaamista siten, että siinä 
keskitytään enemmän ITERiä tukeviin 
toimiin. Tämä rationalisointi olisi 
toteutettava vaarantamatta Euroopan 

(7) Jotta fuusiosta voi tulla uskottava 
vaihtoehto kaupallisessa 
energiantuotannossa, on ensinnäkin tarpeen 
huolehtia siitä, että ITERin rakentaminen 
saatetaan päätökseen ja sen toiminta 
aloitetaan onnistuneesti ja aikataulun 
mukaisesti. Toiseksi on tarpeen laatia 
kunnianhimoinen mutta realistinen 
etenemissuunnitelma sähkötuotannon 
aloittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää Euroopan fuusio-ohjelman 
uudelleensuuntaamista siten, että siinä 
keskitytään enemmän ITERiä tukeviin 
toimiin ja varmistetaan samalla riittävä 
riskienvalvonta ja vältetään kustannusten 
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johtajuutta fuusiotutkimusyhteisössä. ylittyminen. Tämä rationalisointi olisi 
toteutettava vaarantamatta Euroopan 
johtajuutta fuusiotutkimusyhteisössä tai 
muita onnistuneita unionin ohjelmia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin 
tehtävänä on kehittää kaikkien 
jäsenvaltioidensa etua palveleva kehys, 
jolla tuetaan yhteistä 
ydinfissioteknologioiden 
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä tuodaan esille 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittämällä ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

(10) Kukin jäsenvaltio päättää itse, 
hyödyntääkö se ydinvoimaa. Unionin 
tehtävänä on kehittää kaikkien 
jäsenvaltioidensa etua palveleva kehys, 
jolla tuetaan yhteistä 
ydinfissioteknologioiden, erityisesti uuden 
sukupolven fissioreaktorien,
pioneeritutkimusta ja niihin liittyvän 
tietämyksen luomista ja säilyttämistä ja 
jossa kiinnitetään erityistä huomiota 
turvallisuuteen, turva- ja 
varmuusjärjestelyihin, säteilysuojeluun ja 
ydinaseiden leviämisen estämiseen. Tämä 
edellyttää puolueetonta tutkimustietoa, 
jonka tuottamiseen JRC voi osallistua 
keskeisellä tavalla. Tämä tuodaan esille 
komission tiedonannossa Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni, jossa komissio ilmaisee 
aikeensa hankkia entistä vankempaa 
tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon 
perustaksi hyödyntämällä JRC:tä. JRC 
aikoo vastata tähän haasteeseen 
keskittämällä ydinturvallisuutta ja turva- ja 
varmuusjärjestelyjä koskevan 
tutkimuksensa unionin politiikan 
painopisteisiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Euratom-ohjelman 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumiseen.

(16) Suurempaan vaikutukseen olisi myös 
pyrittävä yhdistämällä Euratom-ohjelman 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovoinnin huippuosaaminen voivat 
edistää Euroopan laajempia 
kilpailukykytavoitteita. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumiseen. Lisäksi olisi 
edistettävä rakennerahastovarojen käyttöä 
ydinalan tutkimuksessa ja rahastojen 
osittaista yhdenmukaistamista unionin 
tutkimuspainopisteiden kanssa 
vaarantamatta huippuosaamisen 
periaatteen noudattamista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen omaksua 
uusi lähestymistapa valvontaan ja 
riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille.
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa hallinnoinnin ja 
rahoituksen käytännön yksinkertaistamista 
ja totesi, että unionin tutkimusrahoituksen 
hallinnoinnin olisi oltava osallistujiin päin 
selvemmin luottamukseen perustuvaa ja 
riskisietoisempaa.

(19) Eurooppa-neuvosto totesi 4 päivänä 
helmikuuta 2011, että unionin 
tutkimusrahoituksessa on tarpeen omaksua 
uusi lähestymistapa valvontaan ja 
riskinhallintaan, ja peräänkuulutti 
uudenlaista tasapainoa yhtäältä 
luottamuksen ja valvonnan sekä toisaalta 
riskinoton ja riskien välttämisen välille. 
Euroopan parlamentti peräänkuulutti 
unionin tutkimus- ja 
innovointirahoituksen pitkälle menevää 
yksinkertaistamista 11 päivänä 
marraskuuta 2010 ja 8 päivänä kesäkuuta 
2011 antamissaan päätöslauselmissa. 
Ensiksi mainitussa päätöslauselmassa se 
vaati hallinnoinnin ja rahoituksen 
käytännön yksinkertaistamista ja totesi, että 
unionin tutkimusrahoituksen hallinnoinnin
olisi oltava osallistujiin päin selvemmin 
luottamukseen perustuvaa ja 
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riskisietoisempaa, ja viimeksi mainitussa 
se korosti, että määrärahojen lisäykseen 
olisi aina yhdistettävä 
rahoitusmenettelyjen pitkälle menevä 
yksinkertaistaminen.

_____________
1 EUVL C 74 E, 13.3.2012, s. 34.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Unionin taloudellisia etuja olisi 
menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, 
joita ovat sääntöjenvastaisuuksien 
ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen 
sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen 
tai virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
seuraamukset. Tarkistetun 
valvontastrategian, jossa keskitytään 
virhemäärien alentamisen sijaan 
enemmänkin riskiperusteiseen valvontaan 
ja petostentorjuntatoimenpiteisiin, pitäisi 
keventää osallistujien valvontataakkaa.

(20) Unionin taloudellisia etuja olisi 
menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava tarpeellisin, oikeasuhteisin ja 
tehokkain toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, 
havaitseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
seuraamukset. Tarkistetun 
valvontastrategian, jossa keskitytään 
virhemäärien alentamisen sijaan 
enemmänkin riskiperusteiseen valvontaan 
ja petostentorjuntatoimenpiteisiin, pitäisi 
keventää osallistujien valvontataakkaa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euratomin perustamissopimuksen 
7 artiklan mukaan komissio vastaa 
Euratom-ohjelman toteuttamisesta. 
Komission olisi Euratom-ohjelman 
täytäntöönpanossa, sen suoria toimia 

(25) Euratomin perustamissopimuksen 
7 artiklan mukaan komissio vastaa 
Euratom-ohjelman toteuttamisesta. 
Komission olisi Euratom-ohjelman 
täytäntöönpanossa, sen suoria toimia 
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lukuun ottamatta, käytettävä apuna 
jäsenvaltioiden neuvoa-antavaa komiteaa, 
jotta voidaan varmistaa asianmukainen 
koordinointi kansallisten politiikkojen 
kanssa tämän tutkimus- ja 
koulutusohjelman kattamilla aloilla.

lukuun ottamatta, käytettävä apuna 
jäsenvaltioiden neuvoa-antavaa komiteaa, 
jotta voidaan varmistaa asianmukainen 
koordinointi kansallisten politiikkojen 
kanssa tämän tutkimus- ja 
koulutusohjelman kattamilla aloilla sekä 
edistää voimakasta synergiaa ja 
täydentävyyttä EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueellisten rahastojen välillä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Unionin ja jäsenvaltioiden 
tutkimus- ja innovointivarojen käyttöä 
olisi koordinoitava entistä paremmin, jotta 
voidaan taata täydentävyys ja lisätä 
tehokkuutta ja näkyvyyttä sekä parantaa 
talousarvion synergioita.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) 'pienellä tai keskisuurella yrityksellä 
(pk-yrityksellä)' oikeussubjektia, joka 
täyttää 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY vahvistetut perusteet.
_________
1 EUVL L 124, 30.5.2003, s. 36.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) varmistaa yleiseurooppalaisesti 
merkittävien tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuudet ja käyttö

(h) varmistaa yleiseurooppalaisesti 
merkittävien tutkimusinfrastruktuurien 
käyttömahdollisuudet ja käyttö sekä 
edistää uusien tällaisten infrastruktuurien 
kehittämistä

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euratom-ohjelman täytäntöönpanoa 
varten varatut rahoituspuitteet ovat 
1 788,889 miljoonaa euroa. Määrä
jakautuu seuraavasti:

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta .../... tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 
18 kohdan mukaisesti Euratom-ohjelman
täytäntöönpanoa varten varatut 
rahoituspuitteet ovat 1 788,889 miljoonaa 
euroa. Budjettivallan käyttäjä pitää tätä 
määrää ensisijaisena ohjeenaan 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä. Se
jakautuu seuraavasti:

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ITERin rahoitus vuosina 2014–2018 
ei sisälly edellä mainittuihin 
rahoituspuitteisiin, ja siitä säädetään 
neuvoston päätöksessä xxx/xxx.

Tarkistus 18
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Budjettivallan käyttäjä myöntää 
vuotuiset määrärahat vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymisestä annetun asetuksen 
säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission välisen toimielinten 
sopimuksen määräyksiä rajoittamatta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Unionin on lisättävä 
rakennerahastovarojen käyttöä ydinalan 
tutkimukseen ja varmistettava, että 
rahastojen käyttö vastaa unionin 
tutkimuspainopisteitä vaarantamatta 
huippuosaamisen periaatteen 
noudattamista.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Euratom-ohjelmasta 
annettavasta rahoituksesta ja helpottaa sen 
hyödyntämistä erityisesti sellaisilla alueilla 
tai sen tyyppisten osallistujien 
keskuudessa, jotka ovat aliedustettuina;

(a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Euratom-ohjelmasta 
annettavasta rahoituksesta ja helpottaa sen 
hyödyntämistä erityisesti sellaisilla alueilla 
tai sen tyyppisten osallistujien 
keskuudessa, jotka ovat aliedustettuina, ja 
erityisesti pk-yrityksissä, jotta voidaan 
helpottaa niiden mahdollisuuksia 
hyödyntää käytettävissä olevia varoja ja 
osallistumista Euratom-ohjelmaan;



AD\911773FI.doc 13/14 PE491.280v02-00

FI

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2017, 
ja ottaen huomioon päätöksellä 
2006/970/Euratom perustettua Euratomin 
seitsemättä puiteohjelmaa ja päätöksellä 
20XX/XX/Euratom perustettua 
Euratom-ohjelmaa (2012–2013) koskevan 
jälkiarvioinnin, joka on määrä toteuttaa 
vuoden 2015 loppuun mennessä, komissio 
tekee riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin 
Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä aiempien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutukset.

Viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2016, 
ja ottaen huomioon päätöksellä 
2006/970/Euratom perustettua Euratomin 
seitsemättä puiteohjelmaa ja päätöksellä 
20XX/XX/Euratom perustettua 
Euratom-ohjelmaa (2012–2013) koskevan 
jälkiarvioinnin, joka on määrä toteuttaa 
vuoden 2015 loppuun mennessä, komissio 
tekee riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin 
Euratom-ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös 
pk-yritysten ja tasapuolista 
sukupuolijakaumaa edistävien toimien 
mahdollisuuksia saada rahoitusta unionin 
tiede- ja innovointiperustan 
huippuosaamisen laajentamiseen. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä aiempien 
toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutukset.



PE491.280v02-00 14/14 AD\911773FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 6.9.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

29
3
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José 
Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, 
Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, 
Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds


