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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan teollisuuden johtoaseman sekä 
kasvun ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan huipputason tutkimusta ja 
innovointia, teollisuuden johtoaseman sekä 
kasvun ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista. Samalla Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon tarve erottaa 
toisistaan erityyppiset avustuksensaajat.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
tuettava tutkijoiden, tieteellisen 
tietämyksen ja teknologian vapaan 
liikkuvuuden mahdollistavan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa vahvistamalla 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä 

(3) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
tuettava tutkijoiden, tieteellisen 
tietämyksen ja teknologian vapaan 
liikkuvuuden mahdollistavan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa vahvistamalla 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä 
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yhteistyötä ja erityisesti soveltamalla 
yhdenmukaisia sääntöjä.

yhteistyötä ja erityisesti soveltamalla 
yhdenmukaisia ja avoimia sääntöjä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevissa säännöissä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon Euroopan 
parlamentin suositukset, jotka esitetään 
tiivistetysti tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamista 
koskevassa mietinnössä, sekä neuvoston 
suositukset tutkimuspuiteohjelmien 
hallinnollisten ja varainhoitoa koskevien 
vaatimusten yksinkertaistamisesta. 
Sääntöjen avulla olisi jatkettava Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti jo 
toteutettuja yksinkertaistamistoimenpiteitä 
ja edelleen kevennettävä osallistujille 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja 
vähennettävä varainhoitosäännösten 
monimutkaisuutta, jotta voidaan vähentää 
varainhoidon virheitä. Säännöissä olisi 
myös otettava huomioon ne huolenaiheet ja 
suositukset, jotka tutkimusyhteisö on 
esittänyt keskustelussa, joka on 
käynnistetty komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 29 päivänä huhtikuuta 2010 
antamalla tiedonannolla 
Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistaminen ja sitä seuranneella 
9 päivänä helmikuuta 2011 annetulla 
vihreällä kirjalla Haasteista 
mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys 
EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle.

(4) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevissa säännöissä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon Euroopan 
parlamentin suositukset, jotka esitetään 
tiivistetysti tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamista 
koskevassa mietinnössä, sekä neuvoston 
suositukset tutkimuspuiteohjelmien 
hallinnollisten ja varainhoitoa koskevien 
vaatimusten yksinkertaistamisesta.
Euroopan parlamentti korosti 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten"1 lisäksi unionin tutkimus- ja 
innovointirahoituksen pitkälle menevää 
yksinkertaistamista ja korosti, että 
määrärahojen lisäykseen olisi aina 
yhdistettävä rahoitusmenettelyjen pitkälle 
menevä yksinkertaistaminen. Sääntöjen 
avulla olisi jatkettava Euroopan yhteisön
seitsemännestä tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä 
joulukuuta 2006 tehdyn päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti jo 
toteutettuja yksinkertaistamistoimenpiteitä 
ja edelleen kevennettävä osallistujille 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja 
vähennettävä varainhoitosäännösten 
monimutkaisuutta, jotta voidaan helpottaa 
osallistumista ja vähentää varainhoidon 
virheitä. Säännöissä olisi myös otettava 
huomioon ne huolenaiheet ja suositukset, 
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jotka tutkimusyhteisö on esittänyt 
keskustelussa, joka on käynnistetty 
komission Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
29 päivänä huhtikuuta 2010 antamalla 
tiedonannolla Tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistaminen ja 
sitä seuranneella 9 päivänä helmikuuta 
2011 annetulla vihreällä kirjalla Haasteista 
mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys 
EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle. 
Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevilla uusilla yksinkertaistetuilla 
säännöillä olisi käytännössä pyrittävä 
lyhentämään keskimääräistä avustuksen 
myöntämiseen kuluvaa aikaa 100 päivällä 
vuoden 2011 tilanteeseen verrattuna 
30 päivänä marraskuuta 2011 Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle annetun komission 
tiedonannon "Horisontti 2020 –
Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelma"2 mukaisesti.
__________
1Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
2COM(2011)0808 lopullinen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi alusta alkaen 
oltava selkeitä ja avoimia, ja niiden avulla 
olisi varmistettava pk-yritysten 
mahdollisimman laaja osallistuminen. 
Oikeusvarmuuden ja selvyyden vuoksi 
sääntöjen olisi periaatteessa oltava 
voimassa koko ohjelmakauden ajan. Jos 
sääntöjä on mukautettava, se ei saisi 
haitata osallistujia, joiden hanke on 
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hyväksytty aikaisempien sääntöjen 
mukaisesti. Avustuksensaajia ja 
tilintarkastajia koskevien kaikkien 
asiaankuuluvien ohjeiden ja 
suuntaviivojen olisi oltava käytettävissä 
ohjelman alusta lähtien.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi varmistettava integroitu 
lähestymistapa luomalla yhteiset puitteet 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toimille, jotta 
voidaan helpottaa osallistumista, 
yhdenmukaistaa välinevalikoimaa ja lisätä 
tieteellistä ja taloudellista vaikutusta sekä 
välttää päällekkäisyys ja hajanaisuus. Olisi 
sovellettava yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan 
luoda yhtenäinen kehys, joka helpottaa 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman talousarviosta unionin 
rahoitusta saaviin ohjelmiin, mukaan 
lukien osallistuminen EIT:n hallinnoimiin 
ohjelmiin, yhteisyrityksiin ja muihin 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisiin 
rakenteisiin sekä osallistuminen 
jäsenvaltioiden SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisesti toteuttamiin 
ohjelmiin. Olisi kuitenkin varmistettava 
joustavuus, jotta voidaan vahvistaa erityisiä 
sääntöjä yksittäisten toimien 
erityistarpeiden mukaan ja komission 
suostumuksella.

(6) Olisi varmistettava integroitu 
lähestymistapa luomalla yhteiset puitteet 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toimille, jotta 
voidaan helpottaa osallistumista, 
yhdenmukaistaa välinevalikoimaa ja lisätä 
tieteellistä ja taloudellista vaikutusta sekä 
välttää päällekkäisyys ja hajanaisuus. Olisi 
sovellettava yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan 
luoda yhtenäinen kehys, joka helpottaa 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman talousarviosta unionin 
rahoitusta saaviin ohjelmiin, mukaan 
lukien osallistuminen EIT:n hallinnoimiin 
ohjelmiin, yhteisyrityksiin ja muihin
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisiin 
rakenteisiin sekä osallistuminen 
jäsenvaltioiden SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisesti toteuttamiin 
ohjelmiin. Olisi kuitenkin varmistettava 
joustavuus, jotta komission 
suostumuksella voidaan vahvistaa erityisiä 
sääntöjä ottaen huomioon yksittäisten 
toimien erityisluonteen ja niiden tiiviin 
yhteyden markkinoihin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Horisontti 2020 
-puiteohjelmalla olisi kevennettävä 
huomattavasti avustuksensaajien 
hallinnollista rasitetta. Tämän vuoksi 
varainhoitoasetuksen mukaisesti 
kansainväliset tilinpäätösstandardit ja 
tukikelpoisuusehdot sekä 
avustuksensaajien 
kustannuslaskentakäytännöt olisi 
hyväksyttävä mahdollisimman laajasti 
hallinnollisen rasitteen keventämiseksi. 
Unionin rahoitustukea olisi voitava antaa 
erilaisissa muodoissa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Pk-yritykset ovat merkittävä 
innovoinnin ja kasvun lähde Euroopassa, 
joten niiden vahvaa osallistumista 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan olisi 
aktiivisesti kannustettava ja helpotettava. 
Tätä varten on erittäin tärkeää käyttää 
pk-yritysten yhteistä määritelmää 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
mikroyritysten, pienten yritysten ja 
keskisuurten yritysten määrittelemistä 
koskevan komission suosituksen 
2003/361/EY1 mukaisesti.
__________
1EUVL L 124, 30.5.2003, s. 36.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimien osallistujille. 
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina. Yksinkertaisuuden vuoksi 
kuhunkin toimityyppiin olisi sovellettava 
ainoastaan yhtä korvausosuutta, joka ei 
vaihtele osallistujan tyypin mukaan.

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimien osallistujille. 
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina, kaikkia toimintoja koskeva 
yksi korvausosuus mukaan luettuna, ja 
jossa sallitaan samalla eriyttäminen 
avustuksensaajatyypin mukaan.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin alan 
erityisiin haasteisiin olisi vastattava
ottamalla käyttöön uusia rahoitusmuotoja, 
kuten palkinnot, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 
hankinta, jotka edellyttävät erityisiä 
sääntöjä.

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin alan 
erityisiin haasteisiin voitaisiin vastata 
ottamalla käyttöön uusia mahdollisesti 
tehokkaampia rahoitusmuotoja, kuten 
palkinnot, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 
hankinta, jotka edellyttävät erityisiä 
sääntöjä sekä innovatiivisten 
rahoitusvälineiden tehostettua ja entistä 
kohdennetumpaa käyttöä. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä lisäämään 
näkyvyyttään ja saavutettavuuttaan 
asianomaisten sidosryhmien kannalta.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Näissä säännöissä olisi 
varmistettava unionin talousarvioon 
liittyvien innovatiivisten 
rahoitusvälineiden ja -järjestelyjen 
mahdollisimman laaja läpinäkyvyys, 
vastuuvelvollisuus ja demokraattinen 
valvonta etenkin siltä osin, mikä on niiden 
odotettu ja toteutunut vaikutus unionin 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin taloudellisia etuja olisi 
menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava oikeasuhtaisin toimenpitein.

(15) Unionin taloudellisia etuja olisi 
menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava tarpeellisin, oikeasuhtaisin ja 
tehokkain toimenpitein.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Avoimuuden lisäämiseksi olisi 
julkaistava niiden asiantuntijoiden nimet, 
jotka ovat avustaneet komissiota tai 
asianomaisia rahoituselimiä tätä asetusta 
sovellettaessa. Jos nimen julkaiseminen 
vaarantaisi asiantuntijan turvallisuuden tai 
koskemattomuuden tai aiheettomasti 
loukkaisi tämän yksityisyyttä, komission 
tai rahoituselinten olisi voitava jättää nimi 
julkaisematta.

(17) Avoimuuden lisäämiseksi olisi 
julkaistava rahoitusta saaneiden 
oikeussubjektien ja niiden asiantuntijoiden 
nimet, jotka ovat avustaneet komissiota tai 
asianomaisia rahoituselimiä tätä asetusta 
sovellettaessa. Jos nimen julkaiseminen 
perustellusti vahingoittaisi osallistujan 
kaupallisia etuja tai vaarantaisi 
asiantuntijan turvallisuuden tai 
koskemattomuuden tai aiheettomasti 
loukkaisi tämän yksityisyyttä, komission 
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tai rahoituselinten olisi voitava jättää nimi 
julkaisematta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahoituselimet voivat vahvistaa 
sääntöjä, jotka poikkeavat tässä asetuksessa 
tai asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
vahvistetuista säännöistä, jos tästä 
säädetään perussäädöksessä tai jos 
komissio antaa siihen suostumuksensa 
tapauksissa, joissa rahoituselimen erityiset 
toimintatarpeet sitä edellyttävät.

3. Rahoituselimet voivat vahvistaa 
sääntöjä, jotka poikkeavat tässä asetuksessa 
tai asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
vahvistetuista säännöistä, jos tästä 
säädetään perussäädöksessä tai jos 
komissio antaa siihen suostumuksensa 
tapauksissa, joissa rahoituselimen erityiset 
toimintatarpeet sitä edellyttävät, jolloin 
komissio ilmoittaa asianmukaisesti 
budjettivallan käyttäjille.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa pyynnöstä unionin 
toimielinten ja elinten, jäsenvaltion tai 
assosioituneen maan käyttöön hallussaan 
olevat hyödylliset tiedot, jotka sillä on 
unionin rahoitusta saaneen osallistujan 
tuloksista, edellyttäen että molemmat 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
säännösten soveltamista:

1. Komissio julkaisee unionin rahoituksen 
saajien nimet ja antaa pyynnöstä unionin 
toimielinten ja elinten, jäsenvaltion tai 
assosioituneen maan käyttöön hallussaan 
olevat hyödylliset tiedot, jotka sillä on
unionin rahoitusta saaneen osallistujan 
tuloksista, edellyttäen että molemmat 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
säännösten soveltamista:
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o XX/2012 [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] 10 artiklan mukaisesti 
rahoitus voidaan myöntää yhdessä tai 
useammassa muodossa, joista on säädetty 
asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus], ja erityisesti
avustuksina, palkintoina, hankintoina ja 
rahoitusvälineinä.

Asetuksen (EU) N:o XX/2012 [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] 10 artiklan mukaisesti 
rahoitus voidaan myöntää yhdessä tai 
useammassa muodossa, joista on säädetty 
asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus], kuten avustuksina, 
palkintoina, hankintoina ja 
rahoitusvälineinä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ehdotus, joka on eettisten periaatteiden 
tai sovellettavan lainsäädännön vastainen 
tai joka ei täytä päätöksessä 
N:o XX/XX/EU [erityisohjelma], 
työohjelmassa, työsuunnitelmassa tai 
ehdotuspyynnössä asetettuja edellytyksiä, 
voidaan milloin tahansa sulkea pois 
arviointi-, valinta- ja 
avustuksenmyöntämismenettelystä.

3. 3. Ehdotus, joka on eettisten 
periaatteiden tai sovellettavan 
lainsäädännön vastainen tai joka ei täytä 
päätöksessä N:o XX/XX/EU 
[erityisohjelma], työohjelmassa, 
työsuunnitelmassa tai ehdotuspyynnössä 
asetettuja edellytyksiä, suljetaan pois 
arviointi-, valinta- ja 
avustuksenmyöntämismenettelystä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kussakin toimessa sovelletaan yhtä 
tukikelpoisten kustannusten korvausosuutta 
kaikkiin siinä rahoitettaviin toimintoihin. 
Enimmäiskorvausosuus vahvistetaan 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa.

3. Kussakin toimessa sovelletaan yhtä 
tukikelpoisten kustannusten korvausosuutta 
kaikkiin siinä rahoitettaviin toimintoihin ja 
sallitaan samalla eriyttäminen 
avustuksensaajatyypin mukaan. 
Enimmäiskorvausosuus vahvistetaan 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus] mukaisesti 
kansainväliset tilinpäätösstandardit ja 
tukikelpoisuusehdot sekä edunsaajien 
kustannuslaskentakäytännöt olisi 
hyväksyttävä mahdollisimman laajasti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Välittömiä tukikelpoisia 
henkilöstökustannuksia voidaan rahoittaa 
yksikkökustannustaulukon mukaisesti,
jolloin kustannusten on oltava 
osallistujan tavanomaisen 
kustannuslaskentakäytännön mukaisesti 
määritettyjä ja täytettävä kaikki seuraavat 
kriteerit:

2. Välittömiä tukikelpoisia 
henkilöstökustannuksia voidaan rahoittaa 
yksikkökustannustaulukon mukaisesti 
siten, että komissio määrittää vuosittain 
eri tutkijakategorioita koskevat viitearvot. 
Viitearvot ovat maakohtaisesti erilaisia, ja 
ne määritetään asianomaisen maan 
elinkustannusindeksin korjauskertoimia 
soveltamalla. Yksikkökustannustaulukon 
on täytettävä kaikki seuraavat kriteerit:

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ne on laskettu osallistujan 
liikekirjanpitoon kirjattujen tosiasiallisten 
kokonaishenkilöstökustannusten 
perusteella; kyseisiä kustannuksia 
voidaan mukauttaa budjetoitujen tai 
arvioitujen osatekijöiden perusteella 
komission määrittämin ehdoin;

Poistetaan.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ne ovat 23 artiklan säännösten
mukaisia;

(b) 23 artiklan säännökset;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) niiden avulla voidaan varmistaa, että
voitontavoittelun kiellon periaatetta 
noudatetaan ja että vältytään korvaamasta 
samoja kustannuksia kahteen kertaan;

(c) voitontavoittelun kiellon periaatetta 
noudatetaan ja vältytään korvaamasta 
samoja kustannuksia kahteen kertaan;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne on laskettu noudattaen 
asianmukaisesti tehokasta työaikaa 
koskevia 25 artiklan säännöksiä.

(d) tehokasta työaikaa koskevat 25 artiklan 
säännökset.
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