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Tarkistus 18
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020), joka on perustettu … 2013 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/201320, jäljempänä
’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, 
tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutusta edistämällä
julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia
mukaan lukien unionin osallistuminen
useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin 
ohjelmiin sopimuksen 185 artiklan 
mukaisesti.

(2) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020), joka on perustettu … 2013 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/201320, jäljempänä
’Horisontti 2020 –puiteohjelma’, 
tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutusta tiivistämällä 
synergiaa, lisäämällä koordinointia ja 
välttämällä tarpeettomia 
päällekkäisyyksiä kansainvälisten, 
kansallisten ja alueellisten 
tutkimusohjelmien kanssa. Nämä 
tavoitteet olisi saavutettava hyödyntämällä
julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia, 
myös unionin osallistumisella useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti, 
ja kyseisillä kumppanuuksilla olisi myös 
täytettävä edellä mainitussa asetuksessa ja 
erityisesti sen 20 artiklassa vahvistetut 
ehdot ja niiden olisi oltava täysin 
Horisontti 2020 -ohjelman yleisten 
periaatteiden mukaisia.

__________________ __________________
20 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma]

20 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma]

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu Horisontti 2020 
-neuvotteluissa koskien julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia sekä sitä, mitä niillä olisi 
saatava aikaan.
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Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio välitti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle huhtikuussa 
2012 kertomuksen Eurostars-
yhteisohjelman väliarvioinnista22 , jonka 
toteutti riippumaton asiantuntijaryhmä 
kaksi vuotta ohjelman käynnistymisen 
jälkeen. Työryhmän yleisenä mielipiteenä 
oli, että Eurostars-ohjelma täyttää 
tavoitteensa, että se tuo lisäarvoa 
eurooppalaisille tutkimusta tekeville 
pienille ja keskisuurille yrityksille, 
jäljempänä ’pk-yritykset’, ja että sitä pitäisi 
jatkaa vuoden 2013 jälkeen. Työryhmä 
esitti useita suosituksia ohjelman 
kehittämiseksi, erityisesti integroimalla sitä 
edelleen kansallisiin ohjelmiin ja 
parantamalla sen toimintakykyä 
sopimusten tekemiseen kuluvan ajan 
lyhentämiseksi ja menettelyjen 
avoimuuden lisäämiseksi.

(4) Komissio välitti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle huhtikuussa 
2012 kertomuksen 
Eurostars-yhteisohjelman 
väliarvioinnista22, jonka toteutti 
riippumaton asiantuntijaryhmä kaksi vuotta 
ohjelman käynnistymisen jälkeen.
Työryhmän yleisenä mielipiteenä oli, että 
Eurostars-ohjelma täyttää tavoitteensa, että 
se tuo lisäarvoa eurooppalaisille tutkimusta 
tekeville pienille ja keskisuurille 
yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 
että sitä pitäisi jatkaa vuoden 2013 jälkeen.
Ohjelman katsotaan myös täyttävän 
lukuisia tutkimuksen ja kehityksen 
parissa työskentelevien pk-yritysten 
todellisia tarpeita; ohjelma on houkutellut 
suuren määrän hakemuksia ja 
tukikelpoisten hankkeiden määrä on 
ylittänyt alkuperäisen talousarvion.
Työryhmä esitti useita suosituksia 
ohjelman kehittämiseksi, erityisesti 
integroimalla sitä edelleen kansallisiin 
ohjelmiin ja parantamalla sen 
toimintakykyä sopimusten tekemiseen 
kuluvan ajan lyhentämiseksi ja 
menettelyjen avoimuuden lisäämiseksi.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186, 8.4.2010 22 COM(2011) 186, 8.4.2011

Or. ro
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Tarkistus 20
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … 2013 annetun 
neuvoston päätöksen 2013/…/EU24

perusteella tukea voidaan myöntää 
toimelle, joka rakentuu Eurostars-
yhteisohjelman varaan ja suuntaa sitä 
väliarvioinnissa esitettyyn suuntaan.

(6) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020)24 perustamisesta … 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/2013 ja 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … 2013 annetun 
neuvoston päätöksen 2013/…/EU 
perusteella tukea voidaan myöntää 
toimelle, joka rakentuu 
Eurostars-yhteisohjelman varaan ja suuntaa 
sitä väliarvioinnissa esitettyyn suuntaan.

__________________ __________________
24 EUVL … [Horisontti 2020 
-erityisohjelma]

24 EUVL … [Horisontti 2020 
-erityisohjelma]

Or. en

Perustelu

Erityisohjelman lisäksi on syytä sisällyttää tähän maininta puiteohjelmasta, mikä on tärkeää 
siksi, että näin voidaan osoittaa puiteohjelman 20 artiklan ja siinä esitettyjen periaatteiden 
yhdenmukaisuus.

Tarkistus 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

Eurostars 2 ohjelmalla, joka noudattaa 
Eurooppa 2020 strategiaa, läheistä 
”Innovaatiounioni”-lippulaivahanketta25 ja 
”Huippuosaamista ja kasvua edistävää 
eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpää 

(7) Eurostars 2 -ohjelmalla, joka noudattaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa, läheistä 
”Innovaatiounioni”-lippulaivahanketta25 ja 
”Huippuosaamista ja kasvua edistävää 
eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpää 
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kumppanuutta”26 , pyritään tukemaan 
tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä 
yhteisrahoittamalla niiden 
markkinasuuntautuneita tutkimushankkeita 
alasta riippumatta. Sellaisenaan ja yhdessä 
”Johtava ja mahdollistava tekniikka” 
tavoitteeseen kuuluvien toimien kanssa se 
edistää Horisontti 2020 –puiteohjelman 
”Teollisuuden johtoasema” –osassa 
asetettuja tavoitteita nopeuttamalla 
tulevaisuuden yrityksiä tukevien 
teknologioiden ja innovaatioiden 
kehittämistä sekä auttamalla innovatiivisia 
eurooppalaisia pk-yrityksiä kasvamaan 
johtaviksi kansainvälisiksi yrityksiksi.
Osana aiempaan Eurostars-ohjelmaan 
tehtäviä parannuksia Eurostars 2 -
ohjelmassa olisi pyrittävä lyhentämään 
avustusten myöntämiseen kuluvaa aikaa, 
lisäämään integraatiota sekä tekemään 
hallinnosta yksinkertaisempaa, 
avoimempaa ja tehokkaampaa tutkimusta 
tekevien pk-yritysten parhaaksi.

kumppanuutta”26, pyritään tukemaan 
tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä 
yhteisrahoittamalla niiden 
markkinasuuntautuneita tutkimushankkeita 
alasta riippumatta. Sellaisenaan ja yhdessä 
”Johtava ja mahdollistava tekniikka” 
-tavoitteeseen kuuluvien toimien kanssa se 
edistää Horisontti 2020 -puiteohjelman 
”Teollisuuden johtoasema” -osassa 
asetettuja tavoitteita nopeuttamalla 
tulevaisuuden yrityksiä tukevien 
teknologioiden ja innovaatioiden 
kehittämistä sekä auttamalla innovatiivisia 
eurooppalaisia pk-yrityksiä kasvamaan 
johtaviksi kansainvälisiksi yrityksiksi.
Osana aiempaan Eurostars-ohjelmaan 
tehtäviä parannuksia Eurostars 2 
-ohjelmassa olisi pyrittävä lyhentämään 
avustusten myöntämiseen kuluvaa aikaa, 
lisäämään integraatiota sekä tekemään 
hallinnosta yksinkertaisempaa, 
avoimempaa ja tehokkaampaa tutkimusta 
tekevien pk-yritysten parhaaksi. Alhaalta 
ylöspäin suuntautuvan luonteen ja 
liiketoimintalähtöisen suunnitelman 
säilyttäminen siten, että keskitytään 
aiemman Eurostars-ohjelman 
markkinapotentiaaliin, on avain 
Eurostars 2 -ohjelman onnistumiseen.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 lopullinen, 6.10.2010. 25 COM(2010) 546 lopullinen, 6.10.2010.
26 COM(2012) 392 lopullinen, 17.7.2012. 26 COM(2012) 392 lopullinen, 17.7.2012.

Or. en

Perustelu

Eurostars-ohjelman menestyksen kaksi tärkeintä osatekijää olivat sen alhaalta ylöspäin 
suuntautuva luonne ja sen liiketoimintalähtöinen suunnitelma.
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Tarkistus 22
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusympäristön yksinkertaistaminen 
ja yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettavien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kesto olisi 
mukautettava puiteohjelman kestoon, 
jotta vältyttäisiin vastaisuudessa siltä, että 
rinnakkain on käytössä kaksi erilaista 
säännöstöä, joista aiheutuisi 
hallinnollisia lisärasitteita osallistujille.

Or. en

Tarkistus 23
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistuvat valtiot aikovat edistää 
Eurostars 2 -ohjelman toteuttamista 
Eurostars 2 -ohjelman toimintakauden 
aikana (2014–2024).

(9) Osallistuvat valtiot aikovat edistää 
Eurostars 2 -ohjelman toteuttamista 
Eurostars 2 -ohjelman toimintakauden 
aikana (2014–2020).

Or. en

Perustelu

Kahden samanaikaisen julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden sukupolven esittämät 
ehdotuspyynnöt vuodesta 2020 alkaen aiheuttaisivat hallinnollisia kustannuksia, lisäisivät 
EU:n tutkimusrahoituksen monimutkaisuutta ja kätkisivät todellisen vuosittain käytetyn 
rahoituksen määrän. Julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien toteuttamisajanjakso olisi 
siksi mukautettava Horisontti 2020 -puiteohjelman ja tulevien puiteohjelmien 
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toteuttamisajanjaksoon.

Tarkistus 24
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kaikki Eurekan jäsenet ja 
assosioituneet maat, jotka eivät ole 
assosioituneet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, voivat tulla 
Eurostars 2 -ohjelman kumppanimaiksi.

Or. en

Tarkistus 25
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’tutkimusta tekevällä pk-yrityksellä’ pk-
yritystä, joka investoi vähintään 
10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan tai kohdistaa vähintään 
10 prosenttia kokoaikavastaavistaan 
tutkimus- ja kehitystoimintaan.

2) ’tutkimus- ja kehitystyötä tekevällä 
pk-yrityksellä’ pk-yritystä, joka investoi 
vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan 
tutkimus- ja kehitystoimintaan tai 
kohdistaa vähintään 10 prosenttia 
kokoaikavastaavistaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan tai jolla on joko 
vähintään viisi kokoaikavastaavaa 
(niiden pk-yritysten osalta, joilla on 
enintään 100 kokoaikavastaavaa) tai 
kymmenen kokoaikavastaavaa (niiden 
pk-yritysten osalta, joilla on enemmän 
kuin 100 kokoaikavastaavaa).

Or. en
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Tarkistus 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’tutkimusta tekevällä pk-yrityksellä’ pk-
yritystä, joka investoi vähintään 
10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan tai kohdistaa vähintään 
10 prosenttia kokoaikavastaavistaan 
tutkimus- ja kehitystoimintaan.

2) ’tutkimusta tekevällä pk-yrityksellä’ 
pk-yritystä, joka investoi vähintään 
10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan tai kohdistaa vähintään 
10 prosenttia kokoaikavastaavistaan 
tutkimus- ja kehitystoimintaan tai jolla on 
joko vähintään viisi kokoaikavastaavaa 
(niiden pk-yritysten osalta, joilla on 
enintään 100 kokoaikavastaavaa) tai 
kymmenen kokoaikavastaavaa 
(niiden pk-yritysten osalta, joilla on 
enemmän kuin 100 kokoaikavastaavaa), 
jotka ovat omistautuneet tutkimus- ja 
kehitystoiminnalle.

Or. en

Perustelu

Tämä tukee perinteisiä aloja, kuten teollisuustuotantoa ja maatalousalaa, jotka ovat usein 
intensiivistä työpanosta vaativia ja joissa kohdistetaan vain vähän kokoaikavastaavia 
tutkimus- ja kehitystoimintaan (alle 10 prosenttia), ja mahdollistaa niiden osallistumisen 
kansainvälisiin tutkimus- ja kehitystoimiin.

Tarkistus 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’tutkimusta tekevällä pk-yrityksellä’ pk-
yritystä, joka investoi vähintään 
10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan tai kohdistaa vähintään 
10 prosenttia kokoaikavastaavistaan 
tutkimus- ja kehitystoimintaan.

2) ’tutkimusta tekevällä pk-yrityksellä’ 
pk-yritystä, joka investoi vähintään 
10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan tai kohdistaa vähintään 
10 prosenttia kokoaikavastaavistaan 
tutkimus- ja kehitystoimintaan tai jolla on
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joko vähintään viisi kokoaikavastaavaa 
(niiden pk-yritysten osalta, joilla on 
enintään 100 kokoaikavastaavaa) tai 
kymmenen kokoaikavastaavaa 
(niiden pk-yritysten osalta, joilla on 
vähintään 100 kokoaikavastaavaa).

Or. en

Perustelu

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the 
R&D SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

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

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toiminta toteutetaan ylikansallisena 
yhteistyönä tutkimusta tekevien pk-
yritysten toimesta tai niin, että siihen 
osallistuu myös innovaatioketjun muita 
toimijoita (esim. yliopistoja, 
tutkimusorganisaatioita),

a) toiminta toteutetaan ylikansallisena 
yhteistyönä tutkimusta tekevien 
pk-yritysten toimesta tai niin, että siihen 
osallistuu myös innovaatioketjun muita 
toimijoita (esim. yliopistoja, 
tutkimusorganisaatioita) tai siten, että 
pk-yritykset aikovat sitoutua tutkimukseen 
ja investoivat vähintään 10 prosenttia 
tuotostaan tutkimukseen ja innovaatioon.

Or. ro
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Tarkistus 29
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki Eurekan jäsenet ja 
assosioituneet maat, jotka eivät ole 
assosioituneet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, voivat tulla Eurostars 2 
-ohjelman kumppanimaiksi, jos ne 
täyttävät 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa asetetun edellytyksen. Ne 
Eurekan jäsenet ja assosioituneet maat, 
jotka täyttävät tämän edellytyksen, 
katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuiksi 
kumppanimaiksi. Tällaiset kumppanimaat 
eivät ole kelpoisia saamaan tukea 
Eurostars 2 -ohjelman mukaisesta 
unionin rahoitusosuudesta.

Or. en

Tarkistus 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki Eurekan jäsenet ja Eurekaan 
assosioituneet maat, jotka eivät ole 
assosioituneet Horisontti 2020-
puiteohjelmaan, voivat olla Eurostars 2 
-ohjelman kumppaneita, jos ne täyttävät 
6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
asetetun edellytyksen. Eurekan jäsenet ja 
assosioituneet maat, jotka täyttävät nämä 
edellytykset, katsotaan tässä päätöksessä 
tarkoitetuiksi kumppanivaltioiksi.
Tällaiset kumppanivaltiot eivät 
kuitenkaan ole kelpoisia saamaan tukea 
Eurostars 2 -ohjelman mukaisesta 
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unionin rahoitusosuudesta.

Or. en

Perustelu

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

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

Tarkistus 31
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki Eurekan jäsenet ja 
assosioituneet maat, jotka eivät ole 
assosioituneet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, voivat tulla Eurostars 2 
-ohjelman kumppanimaiksi, jos ne 
täyttävät 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa asetetun edellytyksen. Ne 
Eurekan jäsenet ja assosioituneet maat, 
jotka täyttävät tämän edellytyksen, 
katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuiksi 
kumppanimaiksi. Tällaiset kumppanimaat 
eivät ole kelpoisia saamaan tukea 
Eurostars 2 -ohjelman mukaisesta 
unionin rahoitusosuudesta.

Or. en

Tarkistus 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard
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Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
2 a. Kaikki Eurekan jäsenet ja Eurekaan 
assosioituneet maat, jotka eivät ole 
assosioituneet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, voivat olla Eurostars 2 
-ohjelman kumppaneita, jos ne täyttävät 
6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
asetetun edellytyksen. Eurekan jäsenet ja 
assosioituneet maat, jotka täyttävät nämä 
edellytykset, katsotaan tässä päätöksessä 
tarkoitetuiksi kumppanivaltioiksi.
Tällaiset kumppanivaltiot eivät ole 
kelpoisia saamaan tukea Eurostars 2 
-ohjelman mukaisesta unionin 
rahoitusosuudesta.

Or. en

Perustelu

Koska Eurostars on komission ja Eurekan yhteinen ohjelma, kaikilla Eurekan jäsenmailla ja 
Eurekaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua Eurostars 2 -ohjelmaan.

Tarkistus 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus Eurostars 2 
-ohjelmaan Eftan määrärahat mukaan 
luettuina on enintään 287 euroa30.
Rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen 
talousarvion määrärahoista, jotka on 
kohdennettu päätöksellä … /2013/EU 
perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityisohjelman sopiviin osiin asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 

1. Unionin rahoitusosuus Eurostars 2 
-ohjelmaan Eftan määrärahat mukaan 
luettuina on enintään 251,125 miljoonaa 
euroa30. Rahoitusosuus maksetaan unionin 
yleisen talousarvion määrärahoista, jotka 
on kohdennettu päätöksellä … /2013/EU 
perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman 
erityisohjelman mukaiseen ”Innovointiin 
pk-yrityksissä” asetuksen (EU, Euratom) 
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1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 
60 ja 61 artiklan nojalla.

N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan vi alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan nojalla.

__________________ __________________
30 Määrä on suuntaa-antava ja riippuu 
lopullisesta määrästä, joka tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosastolle päätetään 
myöntää osaan 2 ”Teollisuuden 
johtoasema” kuuluvan tavoitteen 
”Innovointi pk-yrityksissä” toteuttamiseen;
määrän hyväksyy lopullisesti budjettivallan 
käyttäjä lainsäädäntöesitykseen liitettävän 
rahoitusselvityksen lopullisessa versiossa.

Määrä on suuntaa-antava ja riippuu 
lopullisesta määrästä, joka tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosastolle päätetään 
myöntää osaan 2 ”Teollisuuden 
johtoasema” kuuluvan tavoitteen 
”Innovointi pk-yrityksissä” toteuttamiseen;
määrän hyväksyy lopullisesti budjettivallan 
käyttäjä lainsäädäntöesitykseen liitettävän 
rahoitusselvityksen lopullisessa versiossa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien ja julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuushankkeiden budjetin leikkaamista 12,5 prosentilla sen seurauksena, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä tutkimusyhteistyön rahoituksen ja
toisaalla kumppanuuksien rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Lisäksi olisi mainittava 
Horisontti 2020 -puiteohjelman mukainen erityinen rahoituslähde.

Tarkistus 34
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuuden on oltava 
1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän 
rajoissa kolmasosa 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkotietusta osallistuvien 
valtioiden rahoitusosuudesta. Sen on 
katettava hallinnolliset ja operatiiviset 
kustannukset.

2. Unionin rahoitusosuuden on yleensä 
oltava 1 kohdassa vahvistetun 
enimmäismäärän rajoissa kolmasosa 
7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetusta osallistuvien valtioiden 
rahoitusosuudesta. Sen on katettava 
hallinnolliset ja operatiiviset kustannukset.
Jos unionin rahoitusosuutta on 
mukautettava ohjelman keston aikana, on 
yksittäisille ehdotuspyynnöille 
mahdollistettava tietty joustavuus. Tässä 
tapauksessa unionin rahoitusosuus voisi 
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olla enintään puolet osallistuvien 
valtioiden rahoitusosuudesta.

Or. en

Tarkistus 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuuden on oltava 
1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän 
rajoissa kolmasosa 7 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkotietusta osallistuvien 
valtioiden rahoitusosuudesta. Sen on 
katettava hallinnolliset ja operatiiviset 
kustannukset.

2. Unionin rahoitusosuuden on oltava 
1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän 
rajoissa enintään puolet 7 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta 
osallistuvien valtioiden 
rahoitusosuudesta30a. Sen on katettava 
operatiiviset kustannukset, ehdotusten 
arviointikustannukset mukaan luettuina, 
sekä hallinnolliset kustannukset.
__________________
30a Puolta osallistuvien valtioiden 
rahoitusosuudesta vastaava unionin 
rahoitusosuus on enintään 33 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuuden on oltava 
1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän 
rajoissa kolmasosa 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkotietusta osallistuvien 
valtioiden rahoitusosuudesta. Sen on 
katettava hallinnolliset ja operatiiviset 

2. Unionin rahoitusosuuden on oltava 
1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän 
rajoissa enintään puolet 7 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta
osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta.
Sen on katettava operatiiviset 
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kustannukset. kustannukset, ehdotusten 
arviointikustannukset mukaan luettuina, 
sekä hallinnolliset kustannukset.

Or. en

Perustelu

Muilla 185 artiklan mukaisilla ohjelmilla (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) on huomattavasti 
korkeampi täydennysaste, joka on jopa 50 prosenttia julkisista kokonaisvaroista 
(100 prosenttia, jos verrataan jäsenvaltioiden varoihin), kun taas Eurostars 2 -ohjelman 
kohdalla osuus on 25 prosenttia. Eurostars 2 -ohjelman kohdalla 33 prosentin täydennysaste 
(joka on enintään 50 prosenttia jäsenvaltioiden varoista) mahdollistaisi 185 artiklan 
ohjelmien tasa-arvoisemman kohtelun. Lisäosuus on joustava ja korkean tason 
Eurostars- ryhmä mukauttaa sitä ohjelman keston ajan sen menestyksen mukaisesti.

Tarkistus 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Eurostars 2 -ohjelman hallinnollisten 
kustannusten kattamiseen voidaan käyttää 
enintään 2 prosenttia unionin 
rahoitusosuudesta. Osallistuvat valtiot 
kattavat muut Eurostars 2 -ohjelman 
täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset.

3. Eurostars 2 -ohjelman hallinnollisten ja 
hankkeiden arviointia koskevien
kustannusten kattamiseen voidaan käyttää 
enintään 6 prosenttia unionin 
rahoitusosuudesta. Osallistuvat valtiot 
kattavat kansalliset Eurostars 2 -ohjelman 
täytäntöönpanosta aiheutuvat hallinnolliset 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Eurostars 2 -ohjelman hallinnollisten 3. Eurostars 4 -ohjelman hallinnollisten 
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kustannusten kattamiseen voidaan käyttää 
enintään 2 prosenttia unionin 
rahoitusosuudesta. Osallistuvat valtiot 
kattavat muut Eurostars 2 -ohjelman 
täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset.

kustannusten kattamiseen voidaan käyttää 
enintään 4 prosenttia unionin 
rahoitusosuudesta. Osallistuvat valtiot 
kattavat kansalliset Eurostars 2 -ohjelman 
täytäntöönpanosta aiheutuvat hallinnolliset 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanoelimen (Eureka-sihteeristö) kustannusten arvioidaan olevan 19 miljoonaa 
euroa ajanjaksolla 2014–2023, josta 11 miljooonaa euroa on hallinnollisia kustannuksia ja 
8 miljoonaa euroa arviointikustannuksia. Tästä syystä ehdotetaan, että enintään neljä 
prosenttia unionin täydennysosasta varataan hallinnollisiin kustannuksiin (4 prosenttia 
287 miljoonasta eurosta = 11,5 miljoonaa euroa). Koska arviointikulut katsotaan 
toimintakustannuksiksi, on selvennettävä, että ne katetaan täysin unionin täydennysosasta.

Tarkistus 39
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osallistuvat valtiot osoittavat, että 
Eurostars 2 -ohjelma on perustettu 
”Innovointi pk-yrityksissä”
-erityisohjelman tavoitteiden ja 
tutkimusprioriteettien mukaisesti, kuten 
tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) perustamisesta … 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o …/2013 ja 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … 2013 annetussa 
neuvoston päätöksessä 2013/…/EU on 
vahvistettu;

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan, että julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien ja Horisontti 
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2020 -puiteohjelman tutkimusprioriteettien välillä on vallittava vankka johdonmukaisuus.

Tarkistus 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Eureka-sihteeristön edustamat 
osallistuvat valtiot osoittavat, että ohjelma 
on perustettu Eurostars 2 -ohjelman 
alhaalta ylöspäin suuntautuvan 
lähestymistavan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 41
Christian Ehler

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) osallistuvat valtiot osoittavat, että ne 
ovat perustaneet Eurostars 2 -ohjelman 
Horisontti 2020 -kehyksessä 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan, että on tärkeää liittää julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet 
yleisiin periaatteisiin, joita sovelletaan Horisontti 2020 -kehykseen, kuten avoin pääsy, 
sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys, joista on sovittu Horisontti 2020 -neuvotteluissa.

Tarkistus 42
Christian Ehler
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Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) osallistuvat valtiot osoittavat, että 
Eurostars 2 -ohjelma on perustettu 
Horisontti 2020 -ohjelman 
perustamisesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston … 2013 annetun asetuksen 
(EU) N:o …/2013 20 artiklassa 
vahvistettujen ehtojen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu 
Horisontti 2020 -neuvotteluissa koskien julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia sekä sitä, 
mitä niillä olisi saatava aikaan.

Tarkistus 43
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ESE osoittaa kykynsä panna 
Eurostars 2 -ohjelma täytäntöön, mukaan 
lukien kyky vastaanottaa ja kohdentaa 
unionin rahoitusosuus ja seurata sitä 
unionin talousarvion välillisen 
hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 
61 artiklan mukaisesti;

(d) ESE osoittaa kykynsä panna 
Eurostars 2 -ohjelma täytäntöön, mukaan 
lukien kyky vastaanottaa ja kohdentaa 
unionin rahoitusosuus ja seurata sitä 
unionin talousarvion välillisen 
hallinnoinnin puitteissa asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 
61 artiklan mukaisesti samalla, kun 
noudatetaan täysimääräisesti 
Eurostars 2 -ohjelman alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa;

Or. en



PE524.786v01-00 20/22 AM\1012407FI.doc

FI

Tarkistus 44
Patrizia Toia

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) lisärahoitusosuudet julkisilta 
hallintoviranomaisilta, erityisesti julkisilta 
tutkimuselimiltä kansallisten 
tutkimusparametrien mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 1 kohdassa ja 
128 artiklan 1 kohdassa asetettujen 
avoimuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden 
mukaisesti Eurostars 2 -ohjelman 
mukaiset ehdotuspyynnöt on julkaistava 
Horisontti 2020 -ohjelman 
verkkopohjaisessa osallistujaportaalissa.

Or. en

Perustelu

Toimielimet sopivat Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmikantaneuvotteluissa edistävänsä 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettavien ehdotuspyyntömahdollisuuksien 
johdonmukaisuuden lisäämistä. Komissio lupasi näin ollen edistää julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien ja julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien järjestämien 
ehdotuspyyntöjen julkaisemista Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistujaportaalissa. Tällä 
tarkistuksella pyritään muuttamaan itselle asetettu velvollisuus lainmukaiseksi vaatimukseksi, 
jotta varmistetaan, että hakijoiden tiedonsaanti on yksinkertaista ja helppoa.
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Tarkistus 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission on tehtävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 Eurostars 2 -
ohjelmasta väliarviointi. Komission on 
laadittava arvioinnista kertomus, joka 
sisältää komission päätelmät ja havainnot.
Komission on lähetettävä kertomus 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komission on tehtävä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 Eurostars 2 
-ohjelmasta väliarviointi. Komission on 
laadittava arvioinnista kertomus, joka 
sisältää komission päätelmät ja havainnot.
Komission on lähetettävä kertomus 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.
Eurostars 2 -ohjelman väliarvioinnin on 
on oltava osa Horisontti 2020 -ohjelman 
väliarviointia ja se on yhdistettävä siihen.

Or. en

Tarkistus 47
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Liite I – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Paremmuusjärjestysluettelon 
hyväksymisen jälkeen kunkin osallistuvan 
valtion on rahoitettava rahoitettavaksi 
valittuihin hankkeisiin osallistuvia 
kansallisia tahoja kansallisen 
rahoituselimen kautta pyrkien kaikin 
mahdollisin tavoin varmistamaan rahoitus 
50:lle parhaimmaksi arvioidulle hankkeelle 
sekä 50–75 prosentille pistekynnyksen 
ylittävistä hankkeista. Osallistujille 
myönnettävä rahoitus lasketaan Eurostars 2 
-ohjelmaan osallistuvan valtion kansallisen 
ohjelman rahoitussääntöjen mukaisesti.
ESE siirtää unionin rahoitusosuuden 
kansallisille rahoituselimille, kun nämä 
ovat maksaneet hankkeille oman

8. Paremmuusjärjestysluettelon 
hyväksymisen jälkeen kunkin osallistuvan 
valtion on rahoitettava rahoitettavaksi 
valittuihin hankkeisiin osallistuvia 
kansallisia tahoja kansallisen 
rahoituselimen kautta pyrkien kaikin 
mahdollisin tavoin varmistamaan rahoitus 
100:lle parhaimmaksi arvioidulle 
hankkeelle sekä 65–75 prosentille 
pistekynnyksen ylittävistä hankkeista.
Osallistujille myönnettävä rahoitus 
lasketaan Eurostars 2 -ohjelmaan 
osallistuvan valtion kansallisen ohjelman 
rahoitussääntöjen mukaisesti. ESE siirtää 
unionin rahoitusosuuden kansallisille 
rahoituselimille, kun nämä ovat maksaneet 
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rahoitusosuutensa. hankkeille oman rahoitusosuutensa.

Or. ro


