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Tarkistus 392
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimen tuloja voivat olla Poistetaan.
(a) voimavarat, jotka kolmannet osapuolet 
antavat veloituksetta osallistujien 
käyttöön varojen siirtoina tai 
luontoissuorituksina, edellyttäen että 
kolmas osapuoli on antanut ne varta 
vasten toimessa käytettäviksi;
(b) toimesta saadut tuotot, paitsi jos ne 
syntyvät toimen tulosten hyödyntämisestä;
(c) tuotot, jotka syntyvät 
avustussopimuksen yhteydessä hankitun 
omaisuuden myynnistä siihen 
kustannusten arvoon saakka, jonka 
osallistuja on alun perin kirjannut toimen 
kustannuksiksi.

Or. en

Tarkistus 393
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) voimavarat, jotka kolmannet osapuolet 
antavat veloituksetta osallistujien 
käyttöön varojen siirtoina tai 
luontoissuorituksina, edellyttäen että 
kolmas osapuoli on antanut ne varta 
vasten toimessa käytettäviksi;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 394
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimesta saadut tuotot, paitsi jos ne 
syntyvät toimen tulosten hyödyntämisestä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 395
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotot, jotka syntyvät 
avustussopimuksen yhteydessä hankitun 
omaisuuden myynnistä siihen 
kustannusten arvoon saakka, jonka 
osallistuja on alun perin kirjannut toimen 
kustannuksiksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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työohjelmassa tai työsuunnitelmassa.

Or. en

Perustelu

Artiklan 3-6 kohdat olisi siirrettävä selkeyden vuoksi uuteen 22a artiklaan. 

Tarkistus 397
Hermann Winkler

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 398
Marisa Matias

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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. Jäljempänä 4 ja 5 kohdassa 
vahvistettua tukikelpoisten kustannusten 
korvausosuutta sovelletaan siinä 
rahoitettuihin toimintoihin rahoitettujen 
toimintojen luonteesta riippuen.

Or. it

Perustelu

Kunkin hankkeen yhteydessä on voitava harjoittaa T&K-toimia ja "markkinatoimia lähellä 
olevia" toimia. Myös sääntöjen tietynasteista varmuutta ja yhtenäisyyttä koskevat puitteet 
olisi varmistettava. Korvausosuudet on määrättävä välittömästi ja pysyvästi osallistumista 
koskevissa säännöissä eikä vuosittaisissa toimintaohjelmissa ja yksittäisissä 
tarjouspyynnöissä.

Tarkistus 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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. Rahoitusmallin tavoitteet ovat 
seuraavat:

(a) todellinen yksinkertaistaminen 7. 
puiteohjelmaan verrattuna ja 
yksinkertaistetut tarkastusmenetelmät;
(b) tehostettu mahdollisuus osallistua 
tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja 
pk-yritysten toimintaan;
(c) teollisuuden vahvistettu osallistuminen 
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7. puiteohjelmaan verrattuna ja 
ensisijaisesti todellisen 
yksinkertaistamisen myötä,
(d) avustusten saajien tavanomaisten 
kirjanpitokäytäntöjen laajempi 
hyväksyntä;
(e) yhdenmukaisen maksun vaihtoehto 
(f) valtiontukea koskevien sääntöjen 
noudattaminen ja sen varmistaminen, että 
rahoitusmalli ei aiheuta 
markkinavääristymiä;
(g) valmiuksien kehittämistä koskevan 
yhteisrahoituksen hankkiminen 
rakennerahastoista;

Or. en

Perustelu

Taloudellisten kannustimien laajentaminen korvattavien kustannusten osalta 
7. puiteohjelmaan verrattuna, mutta kustannusten korvaamisen taloudellisia kannustimia ei 
pitäisi alentaa 7. puiteohjelmaan verrattuna.

Tarkistus 401
Jean-Pierre Audy

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.

Or. xm

Perustelu

Ehdotettu korvausosuus on epämääräinen. Määritelmä "Enimmäiskorvausosuus vahvistetaan 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa" on epämääräinen, koska se saattaa tarkoittaa sitä, että 
työohjelmassa tai työohjelmissa enimmäiskorvausosuus voidaan määrätä 100 prosentin 
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enimmäismääräksi tai 70 prosentiksi. Riippumatta siitä, mikä malli valitaan, osallistumissa 
koskevissa säännöissä on määrättävä, että korvausosuus määrätään työohjelmassa 
(enimmäismäärien sijasta). 

Tarkistus 402
Norbert Glante

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 enintään
kahta tukikelpoisten kustannusten 
korvausosuutta kaikkiin siinä rahoitettaviin
toimintoihin. Enimmäiskorvausosuus 
vahvistetaan työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa.

Or. de

Perustelu

Tämä tarkistus on välttämätön 22 artiklan 5a kohtaan tehdyn tarkistuksen perusteella.

Tarkistus 403
Norbert Glante

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. 
Myös hallintomenot voivat sisältyä 
korvattaviin kustannuksiin.
Enimmäiskorvausosuus vahvistetaan 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa.

Or. de
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Perustelu

Merkittävien hallintokustannusten korvattavuus on osoittautunut perustelluksi ja se olisi 
säilytettävä.

Tarkistus 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

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, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 
kohdan soveltamista. 
Enimmäiskorvausosuus vahvistetaan 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 405
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kussakin hankkeessa sovelletaan yhtä 
toimikohtaista tukikelpoisten kustannusten 
korvausosuutta. Enimmäiskorvausosuus 
vahvistetaan työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa.

Or. en

Perustelu

Tutkimusorganisaatiot ja yliopistot kärsivät alle 100 prosentin korvausosuuksista, minkä 
vuoksi niiden on äärimmäisen vaikeata osallistua mainittuihin hankkeisiin. Esimerkiksi 
kliiniset tutkimukset ovat demonstrointitoimia, mutta niitä tehdään ensisijaisesti 
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yliopistollisissa sairaaloissa. Mainitut toimet johtaisivat varmuudella akateemisen 
osallistumisen vähentymiseen. Näin ollen olennainen demonstrointi on erotettava muista 
toimista ja eri toimille on kehitettävä erilaiset rahoitusjärjestelyt.

Tarkistus 406
Lambert van Nistelrooij

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. Tukikelpoisten kustannusten korvaus
perustuu seuraaviin kiinteisiin osuuksiin 
toiminta- ja osallistujatyypeittäin riippuen 
osallistujan valitsemasta kustannusten
laskentamenetelmästä.

Or. en

(Ks. tarkistus 53; PE489.632v01-00)

Perustelu

Sen seurauksena, että käyttöön otetaan uudelleen vaihtoehto kaikkien kustannusten 
perusteella tehtävästä korvauksesta, ehdotettujen korvausosuuksien mukauttaminen vaikuttaa 
olennaisen tärkeältä, jotta noudatettaisiin yhteisrahoitusperiaatetta ja vältettäisiin unionin 
kustannusten huomattava hankekohtainen kasvu. Yhden korvausosuuden sijaan on käytettävä 
alennettuja korvausosuuksia, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon kustannusten 
laskentamenetelmä ja osallistujatyyppi oheisen taulukon ehtojen mukaisesti.

Tarkistus 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – taulukko (uusi)

Komission teksti
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Tarkistus

 Or. en

Perustelu

Euroopan suurimpia ongelmia ei ole perustutkimus vaan perustutkimuksen muuttaminen 
markkinointikelpoisiksi ratkaisuiksi. Näin ollen on välttämätöntä myöntää riittävää rahoitusta 
markkinaläheisille toimille.

Tarkistus 408
Andrzej Grzyb

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. Tukikelpoisten kustannusten korvaus
perustuu seuraaviin kiinteisiin osuuksiin 
toiminta- ja osallistujatyypeittäin riippuen 
osallistujan valitsemasta kustannusten
laskentamenetelmästä.

Or. en

Tarkistus 409
Andrzej Grzyb

Toiminnan tyyppi
Kustannusten 

laskenta-
Osallistujatyyppi

menetelmä Yliopisto/TTL/
muu

Teollisuus

Tutkimus ja
suorat kust. + 

kiinteä 
korvaus

100% + 20% 100% + 20%

kaikki kust. 75% -

Kokeellinen kehittäminen
suorat kust. + 

kiinteä 
korvaus

100% + 20% 70% + 20%

kaikki kust. 75% -
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – taulukko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Toiminnan tyyppi
Kustannusten 

laskenta-
Osallistujatyypp

i
menetelmä Yliopisto/TTL/muu

Pk-yritys/Muu
Teollisuus

Tutkimus ja
suorat kust. + 

kiinteä korvaus
100% + 20% 70% + 20%

kehitys kaikki kust. 70% 50%

Markkina-
läheinen

suorat kust. + 
kiinteä korvaus

100% + 20% 50% + 20%

kaikki kust. 70% 35%

Or. en

(Ks. tarkistus 13)

Tarkistus 410
Christian Ehler

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. Tukikelpoisten kustannusten korvaus
perustuu seuraaviin kiinteisiin osuuksiin 
toiminta- ja osallistujatyypeittäin riippuen 
osallistujan valitsemasta kustannusten
laskentamenetelmästä.

Or. en
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Tarkistus 411
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta – taulukko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Toiminnan 
tyyppi

Kustannusten 
laskenta-

Osallistujatyyp
pi
Yliopisto/TTL/
muu

Pk-yritys Teollisuus

Tutkimus ja 
kehittäminen

suorat kust. + 
kiinteä 
korvaus

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

kaikki kust. 70% 70% 50%
Kokeellinen 
kehittäminen

suorat kust. + 
kiinteä 
korvaus

100%+20% 70% + 20% 30% + 20%

kaikki kust. 70% 50% 35%

Or. en

Tarkistus 412
Vittorio Prodi

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. 
Enimmäiskorvausosuus määritellään 4 ja 
5 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Enimmäiskorvausosuudet on määriteltävä tässä asetuksessa. Määrittäminen työohjelman tai 
työsuunnitelman myöhemmässä vaiheessa vähentää määrärajojen jakamisen avoimuutta ja 
selkeyttä.

Tarkistus 413
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – taulukko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Toiminnan 
tyyppi

Kustannusten 
laskenta-

Kaikki osallistujat: 
Yliopistot, TTL/muu, pk-

yritykset ja teollisuus 

Tutkimus Tukikelpoiset 
välittömät 
kustannukset + 
kiinteä korvaus

100% + 30%

22 § 5:n 
mukaiset 
toimet

Tukikelpoiset 
välittömät 
kustannukset + 
kiinteä korvaus

70% + 40%

Or. en

Tarkistus 414
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti
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Tarkistus

Or. en

Tarkistus 415
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. seuraavaa yhtä tukikelpoisten 
kustannusten korvausosuutta sovelletaan 
toimikohtaisesti kaikkien rahoitettavien 
toimien yhteydessä, vaihtoehto kaikkien 
kustannusten perusteella tehtävästä 
korvauksesta mukaan luettuna:

Or. en

Perustelu

Koska teollisuuden osallistuminen edellisiin puiteohjelmiin on vähentynyt jatkuvasti, on 
varmistettava merkittävä yksinkertaistaminen sekä luottamukseen ja riskisietoisempaan 
lähestymistapaan perustuva luottamus, jotka ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että 
teollisuus osallistuu Horisontti 2020 -ohjelmaan. Yhden tukikelpoisten kustannusten 
korvausosuuden käyttöönotto on välttämätöntä, koska se vähentää hallinnollista rasitetta ja 
menettelyn monimutkaisuutta. Kaikkien kustannusten yksinkertaistamista ja korvaamista on 
jatkettava ja hallinnollista rasitetta on vähennettävä erityisesti teollisuuden kustannusten 
vähentämiseksi. 

Toiminnan tyyppi
Kustannusten 

laskenta-
menetelmä Yliopisto/TTL/m

uu
Teollisuus

Tutkimus ja
suorat kust. + 

kiinteä korvaus 100% + 20% 70% + 20%

kehittäminen kaikki kust. 70%
Markkina-
läheinen

suorat kust. + 
kiinteä korvaus 100% + 20% 30% + 20%

kaikki kust. 70%
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Tarkistus 416
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Toiminnan tyyppi Kustannusten 
laskenta-

Kaikkiin osallistujiin sovellettava yhtenäinen 
korvausosuus

Tutkimus ja 
kehittäminen

suorat kust. + 
kiinteä korvaus 100% + 20%

kaikki kust. 70%
Markkina-
läheinen

suorat kust. + 
kiinteä korvaus 70% + 20%

kaikki kust. 70%

Or. en

Perustelu

Osallistuvien tahojen erilaisen luonteen ja erilaisten erityistarpeiden vuoksi 
osallistumissäännöistä olisi vähennettävä välillisten kustannusten määrittämiseen liittyviä 
rahoitusprosenttien yhdistelmiä ja menetelmiä. Yhden tukikelpoisten kustannusten 
korvausosuuden käyttöönotto on välttämätöntä, koska se vähentää hallinnollista rasitetta ja 
menettelyn monimutkaisuutta. Kaikkien kustannusten yksinkertaistamista ja korvaamista on 
jatkettava ja hallinnollista rasitetta on vähennettävä erityisesti teollisuuden kustannusten 
vähentämiseksi. 

Tarkistus 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoiset kustannukset koostuvat 
toimiin suoraan liittyvistä kustannuksista, 
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jäljempänä "tukikelpoiset välittömät 
kustannukset", joita ei voida kohdentaa 
suoraan toimelle mutta jotka ovat 
aiheutuneet suorassa yhteydessä toimelle 
kohdennettaviin tukikelpoisiin välittömiin 
kustannuksiin, jäljempänä "tukikelpoiset 
välilliset kustannukset". 

Or. en

Tarkistus 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

22 artiklan 3-6 kohdat olisi siirrettävä selkeyden vuoksi uuteen 22a artiklaan. 

Tarkistus 419
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 420
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kaikkien osallistujien sekä 
yliopistojen, TTL-laitosten ja julkisesti 
rahoitettujen instituutioiden ja elinten 
tutkimuksen ja kehittämisen
kokonaiskustannuksista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä

Or. en

Tarkistus 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
erityisesti kaikkien vammaisjärjestöjen 
hankkeisiin osallistuvien vammaisten 
henkilöiden kokonaiskustannuksista

Or. en

Tarkistus 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 90 prosenttia 
yliopistojen, tutkimuslaitosten ja pk-
yritysten ja enintään 75 prosenttia 
teollisuuden tukikelpoisista
kokonaiskustannuksista.

Or. en

Perustelu

Prosenttimäärät ovat suuntaa antavia ja niitä olisi tutkittava tarkemmin yhteistyössä 
Euroopan komission ja muiden toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat 
22 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia.

Tarkistus 424
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia voittoa 
tavoittelemattomien julkisten 
organisaatioiden, kuten toisen tai 
korkeamman asteen koululaitosten, 
tutkimuslaitosten ja pk-yritysten 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 425
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

4. Voitontavoittelun kiellon periaatteen 
mukaisesti Horisontti 2020 -puiteohjelman 
avustus vastaa 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Or. xm

Perustelu

Osallistumista koskevissa säännöissä olisi vähintään määrättävä kaikkia Horisontti 2020 
-hankkeita koskevat kiinteät rahoitusosuudet edellyttäen, että voitontavoittelun kiellon 
periaatetta kunnioitetaan. Työohjelmiin sisältyvät vaihtelevat rahoitusosuudet 
hankaloittaisivat edunsaajien hankkeiden toteuttamista.

Tarkistus 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
on enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 427
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

4. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
on enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

Poistetaan.

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
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haltuunoton kaltaisista toiminnoista;
(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet.

Or. en

Perustelu

22 artiklan 3-6 kohdat olisi siirrettävä selkeyden vuoksi uuteen 22a artiklaan. 

Tarkistus 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

Poistetaan.

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;
(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet.

Or. en

Tarkistus 430
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

Poistetaan.
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(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;
(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet.

Or. en

Tarkistus 431
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

Poistetaan.

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;
(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet.

Or. en

Tarkistus 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

5. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
on enintään 70 prosenttia julkisesti 
rahoitettujen instituutioiden ja elinten ja 
osallistuvan teollisuuden tukikelpoisista 
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kokonaiskustannuksista.

Or. en

Tarkistus 433
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus vastaa 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta voitontavoittelun 
kiellon periaatteen käyttöä:

Or. xm

Perustelu

Osallistumista koskevissa säännöissä olisi vähintään määrättävä kaikkia Horisontti 2020 
-hankkeita koskevat kiinteät rahoitusosuudet edellyttäen, että voitontavoittelun kiellon 
periaatetta kunnioitetaan. Työohjelmiin sisältyvät vaihtelevat rahoitusosuudet 
hankaloittaisivat edunsaajien hankkeiden toteuttamista.

Tarkistus 434
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista, maatalouden 
alkutuotantoa koskevat toimet pois 
luettuina:

Or. en
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Tarkistus 435
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 436
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 30 
prosenttia teollisuuden tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

Or. en

Tarkistus 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:

5. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on 70 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista:

Or. en

Tarkistus 438
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 440
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 442
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 

(a) toimet, jotka koostuvat prototypoinnin, 
testauksen, demonstroinnin, kokeellisen 
kehittämisen, pilotoinnin ja markkinoiden 
laajemman haltuunoton kaltaisista 
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haltuunoton kaltaisista toiminnoista; toiminnoista, lukuun ottamatta yliopistoja 
ja voittoa tavoittelemattomia 
tutkimusjärjestöjä ja lukuun ottamatta 
hankkeita, joista suurin osa sisältyy 4 
kohdassa määriteltyihin toimiin;

Or. de

Tarkistus 443
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista; vain 
tutkimuksen ja kehittämisen sisältävät 
toimintojen osat pois luettuina. 
Mainittujen osien kustannukset korvataan 
22 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On oikeudenmukaisempaa sulkea puhtaaseen tutkimukseen osallistuvat tutkijat – mikä saattaa 
sisältää myös yliopistot ja tutkimuslaitokset – innovointitoimien alemman 
tukikelpoisuusvaatimuksen ulkopuolelle. Tuen jakaminen toimien mukaisesti ei aiheuta 
merkittävää hallinnollista rasitetta hankkeen toteuttamisen yhteydessä. Edellä mainitulla 
varmistetaan, että koko innovointiketju voi sisältyä hankkeeseen joustavasti.

Tarkistus 444
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisältyy 22 kohdan 5 alakohtaan.
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Tarkistus 447
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 448
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet. (b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet. Kun 
työohjelmassa niin määrätään, rahoitusta 
voidaan saada monista EU:n rahastoista, 
erityisesti koheesiorahastosta.

Or. de

Tarkistus 449
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 5 kohdasta poiketen maatalouden 
alkutuotantoa koskeville toimille voidaan 
myöntää tukea, joka kattaa 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 

Or. en
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Tarkistus 450
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 5 kohdasta poiketen demonstrointia, 
koehankkeita ja pilottihankkeita 
koskeville toimille, jotka vaikuttavat 
myönteisesti maatalouden alkutuotannon 
ympäristöön, voidaan myöntää tukea, 
joka kattaa 100 prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista. 

Or. en

Perustelu

Maataloudessa monen maatilan tason innovatiivisilla toimilla (esimerkkinä 
hyönteismyrkkyjen korvaaminen hyönteisillä, jotka torjuvat tuhohyönteisiä) luodaan 
maaperän terveyden kohentamisen kaltaisia julkisia ympäristöhyödykkeitä. Muista 
tuotannonaloista poiketen innovatiivinen maataloustekniikka ei sisälly tuotteiden lopulliseen 
hintaan. Pippuri on aina pippuria viljelytapojen edistymisestä huolimatta toisin kuin uudet 
teolliset vempaimet, jotka saatetaan välittömästi markkinoille. Ilman 100 prosentin 
tukikelpoisuutta maanviljelijöillä ei ole kannustimia innovointiin.

Tarkistus 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 5 kohdasta poiketen maatalouden 
alkutuotantoa koskeville toimille voidaan 
myöntää tukea, joka kattaa enintään 100 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista. 

Or. en
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Tarkistus 452
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 5 kohdasta poiketen maatalouden 
alkutuotantoa koskeville toimille voidaan 
myöntää tukea, joka kattaa enintään 100 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista. 

Or. en

Tarkistus 453
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. kustannusten korvausosuuden valinta 
koskee kaikkia toimia, kaikkia Horisontti 
2020- ohjelman tarjouspyyntöjä ja 
yhtäläisesti kaikkia toimiin osallistuvia. 
Tutkimuksen ja 22 artiklan 5 kohdan a ja 
b kohdassa mainittujen toimintojen 
yhdistämisen korvausosuudet määritetään 
kussakin toimintakokonaisuudessa 
määritetyn kunkin toiminnan perusteella.

Or. en

Perustelu

Toimiin sovellettava rahoitusosuus on enintään 100 prosenttia tai enintään 70 prosenttia, ja 
sama periaate koskee myös kaksi toimintoa yhdistäviä toimia. Selkeyden ja yksinkertaisuuden 
vuoksi 22 artiklan 5 kohdassa mainitut toimet määritellään erityisessä 
toimintakokonaisuudessa. Ilman mainittua selkeyttä tarjouspyynnön tavoite vaarantuu ja 
tutkimuskeskusten ja yliopistojen osallistuminen yhteisiin hankkeisiin vähenee dramaattisesti.
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Tarkistus 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. hallintatoimien kuten koordinoinnin, 
logistiikan, organisoinnin, johtamisen 
neuvonannon ja valvonnan kustannusten 
korvaaminen määritetään erityisessä 
toimintakokonaisuudessa, niitä pidetään 
suorina kustannuksina ja niihin 
sovelletaan korvauskelpoisuussääntöjä, 
joiden mukaisesti menoista korvataan 100 
prosenttia tai enintään 70 prosenttia.
 Mainitun toimintakokonaisuuden osuus 
hallintokustannuksista voi olla enintään 7 
prosenttia mainittuja toimia koskevasta 
kokonaistalousarviosta.

Or. en

Perustelu

Hallintokustannusten korvattavuuden avoimuuden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
hallintokustannuksia on pidettävä suorina kustannuksina. Edellä mainitulla varmistetaan 
myös joidenkin toimien kannalta välttämättömien koordinointitoimien riittävä rahoitus.

Tarkistus 455
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. ohjelmien yhteisrahoitustoimiin 
sovellettava osuus määritetään 
työohjelmassa. Tässä asetuksessa ja 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [119] artiklan 
mukaan yhteisrahoitus voidaan toteuttaa 
kumulatiivisena rahoituksena eri 
budjettikohdista työohjelmassa 
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säädetyissä perustelluissa tapauksissa 
vaikuttamatta saman kustannuserän 
päällekkäisen rahoittamisen välttämiseen.

Or. it

Perustelu

Yhteisrahoituksen ehtojen selventäminen on välttämätöntä erityisesti sovellettavan osuuden ja 
kumulatiivisen rahoituksen osalta. 

Tarkistus 456
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. hallinto-, levittämis- ja 
koordinointitoimien kustannusten osalta 
koordinoiva osallistuja saa seitsemän 
prosentin kiinteän enimmäiskorvauksen 
suorista tukikelpoisista kustannuksista 
kattaakseen hallinto- ja 
koordinointitoiminnan kustannukset. 
Komissio määrittää mainittuja 
kustannuksia koskevan asteittain 
alenevan kaavan, jotta kiinteä 
korvausosuus on käänteisesti suhteessa 
toimien kokonaiskustannuksiin. 

Or. en

Tarkistus 457

Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)



AM\909709FI.doc 35/98 PE492.763v04-00

FI

Komission teksti Tarkistus

5 a. kaikkien hallintatoimien 
(koordinoinnin, logistiikan, 
organisoinnin, johtamisen neuvonannon 
ja valvonnan) kustannukset muodostavat 
erityisen rahoitusosuuden ja ne korvataan 
samalla perusteella kuin asianomaisten 
toimien suorat kustannukset. Mainittujen 
kustannusten korvausosuus saa olla 
enintään 7 prosenttia toimien 
kokonaistalousarviosta.

Or. it

Tarkistus 458
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. hallinto- ja koordinointitoiminnan 
kustannusten osalta koordinoiva 
osallistuja saa kiinteämääräisen 
korvauksen tai seitsemän prosentin 
kiinteän lisäkorvauksen suorista 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista 
kattaakseen hallinto- ja 
koordinointitoiminnan kustannukset, 
jotka määritellään yksityiskohtaisesti 
vakioavustussopimuksessa.

Or. en

(Ks. tarkistus 57; PE489.632v01-00)

Perustelu

Jos kiinteämääräinen korvaus on 7 prosenttia, korvaus koskee yksinomaan enintään 
7 prosenttia, vaikka todelliset kustannukset ovat alhaisemmat. Tällä tarkistuksella 
varmistetaan, että koordinoiva organisaatio jää vaille kiinteämääräistä korvausta. Lisäksi 
kiinteämääräisen korvauksen hallinnointikustannukset (tilintarkastus) ovat paljon 
alhaisemmat kuin todellisten kulujen korvaamisen kustannukset. Suorat tukikelpoiset 
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kokonaiskustannukset kattavat kaikki osallistujat, eivät vain koordinoivan organisaation.

Tarkistus 459
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 5 prosentin 
kiinteää osuutta tukikelpoisista 
välittömistä kokonaiskustannuksista, 
joihin ei lueta alihankinnan tukikelpoisia 
välittömiä kustannuksia eikä kolmansien 
osapuolten käyttöön antamien 
voimavarojen kustannuksia silloin, kun 
kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
avustuksensaajan toimitiloissa, eikä 
kolmansille osapuolille annettavaa 
rahoitustukea. Konsortio vastaa tämän 
kiinteämääräisen korvauksen 
hallinnoinnista.

Or. en

Tarkistus 460
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Horisontti 2020 -ohjelman 
koordinoinnista vastaavan 
hankekoordinaattorin kustannukset 
korvataan kokonaisuudessaan siten, että 
korvaus on enintään 5 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Hankkeen tulosten 
levittämiskustannuksista korvataan 100 
prosenttia.
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Or. nl

Tarkistus 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 5 kohdasta poiketen prototypointia, 
testausta, demonstrointia, kokeellista 
kehittämistä, pilottihankkeita ja 
markkinoiden laajempaa haltuunottoa 
koskeville toimille, jotka vaikuttavat 
myönteisesti maatalouden alkutuotantoon 
ja maaseudun kehittämiseen, voidaan 
myöntää tukea, joka kattaa 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Or. en

Tarkistus 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. yliopistot, TTL-laitokset ja julkisesti 
rahoitetut instituutiot ja elimet voivat 
päättää käyttää täysimääräistä 
kirjanpitoa, minkä yhteydessä Horisontti 
2020-ohjelman tukea rajoitetaan siten, 
että se kattaa enintään 75 prosenttia 
kaikentyyppisten toimien 
kokonaiskustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tässä artiklassa määritettyjä 
korvausosuuksia sovelletaan myös 
tapauksissa, joissa koko toimea tai toimen 
osaa varten on vahvistettu kiinteinä 
korvausosuuksina, 
yksikkökustannustaulukon mukaisina 
korvauksina tai kertakorvauksina 
myönnettävä rahoitus.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

22 artiklan 3–6 kohdat olisi siirrettävä selkeyden vuoksi uuteen 22 a artiklaan. 

Tarkistus 464
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tässä artiklassa määritettyjä 
korvausosuuksia sovelletaan myös 
tapauksissa, joissa koko toimea tai toimen 
osaa varten on vahvistettu kiinteinä 
korvausosuuksina, 
yksikkökustannustaulukon mukaisina 
korvauksina tai kertakorvauksina 
myönnettävä rahoitus.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 465
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 5 prosentin 
kiinteää osuutta kaikkien toimien 
tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea. Konsortio 
vastaa tämän kiinteämääräisen 
korvauksen hallinnoinnista.

Or. en

Tarkistus 466
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. yhtenäisen rekisteröintijärjestelmän 
tietoja, osallistujatunniste mukaan 
luettuna, on käytettävä mahdollisimman 
laajasti osallistujatyypin validoinnissa ja 
varmistamisessa käytettävässä 
validointiprosessissa. Aiemmissa 
puiteohjelmissa validoitujen yksikköjen ei 
tarvitse hankkia validointeja toistamiseen, 
ellei yksikön oikeudellinen luonne ole 
muuttunut tai, pk-yritysten ollessa 
kyseessä, yritys ei enää kuulu pk-yrityksen 
määritelmän piiriin.
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Or. en

Tarkistus 467
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. konsortioiden koordinoinnin 
kustannukset voidaan korvata siten, että 
korvaus sisältää seitsemän prosentin 
kiinteän lisäkorvauksen hankkeen 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Or. de

Perustelu

Edellä mainittu vastaa konsortioiden hallinnoinnin ja koordinoinnin kustannusten 
korvausjärjestelmää, joka sisältyi T&K:n kuudenteen puiteohjelmaan. Ilman asianmukaisia 
korvaussääntöjä konsortioiden hallinnointi ja koordinointi olisi hankalampaa.

Tarkistus 468
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. tapauksissa, joissa hankkeet alittavat 
talousarviotavoitteen tai kaikkia 
hankkeeseen myönnettyjä varoja ei 
käytetä, komissio varmistaa 
asianmukaisen menettelyn, jonka 
mukaisesti varoja voidaan palauttaa 
Horisontti 2020 -ohjelman talousarvioon.

Or. en
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Tarkistus 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. julkisten ja voittoa 
tavoittelemattomien laitosten osalta 
Horisontti 2020 -tuki olisi käytettävä 
siten, että tuki kattaa enimmäismäärän eli 
100 prosenttia kaikentyyppisten toimien 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
koska yhteisrahoitusmahdollisuuksia ei 
ole olemassa.

Or. en

Tarkistus 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Enimmäiskorvausosuudet

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman avustus 
voi olla enimmillään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.
2. Seuraavissa toimissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman avustus on enintään 70 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista:
(a) toimet, jotka koostuvat pääasiassa 
prototypoinnin, testauksen, 
demonstroinnin, kokeellisen kehittämisen, 
pilotoinnin ja markkinoiden laajemman 
haltuunoton kaltaisista toiminnoista;
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(b) ohjelmien yhteisrahoitustoimet.
3. Kussakin toimessa sovelletaan yhtä 
tukikelpoisten kustannusten 
korvausosuutta kaikkiin siinä 
rahoitettaviin toimintoihin. 
Enimmäiskorvausosuus vahvistetaan 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa.
4. Tässä artiklassa määritettyjä 
korvausosuuksia sovelletaan myös 
tapauksissa, joissa koko toimea tai toimen 
osaa varten on vahvistettu kiinteinä 
korvausosuuksina, 
yksikkökustannustaulukon mukaisina 
korvauksina tai kertakorvauksina 
myönnettävä rahoitus.

Or. en

Perustelu

22 artiklan 3–6 kohdat olisi siirrettävä selkeyden vuoksi uuteen 22a artiklaan. 

Tarkistus 471
Vittorio Prodi
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kustannusten tukikelpoisuuden 
edellytykset määritellään asetuksen (EU) 
N:o XX [varainhoitoasetus / delegoitu 
asetus] X artiklassa. Kustannukset, jotka 
aiheutuvat toimen yhteydessä kolmansille 
osapuolille, voivat olla tukikelpoisia 
tämän asetuksen säännösten ja 
avustussopimuksen määräysten 
mukaisesti.

1. Toimien täytäntöönpanon 
kustannusten tukikelpoisuus edellyttää 
seuraavien ehtojen täyttämistä: 

i) ne ovat aiheutuneet toimen 
täytäntöönpanon aikana ja sisältävät 
suorina kustannuksina pidettävät täydet 
korvaukset ja tutkimusinfrastruktuurin 
suorat kustannukset, 
tutkimussopimukseen sisältyvät lopulliset 
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kertomukset pois luettuina;
ii) ne on määriteltävä todellisiksi 
kustannuksiksi tavanomaisten 
kirjanpitokäytänteiden ja osallistujien 
käytänteiden mukaisesti;
iii) osallistujat valtuutetaan käyttämään 
kansallisten viranomaisten hyväksymiä 
korvausosuuksia edellyttäen, että 
osallistujat ovat saaneet menetelmän 
varmennuksen riippumattomalta 
tilintarkastajalta;
iv) vaatimuksena on, että niitä on käytetty 
vain toimien tavoitteiden ja odotettujen 
tulosten saavuttamiseen taloudellisuuden 
ja tehokkuuden periaatteiden mukaisesti; 
v) vaatimuksena on, että edellä mainitut 
on merkittävä osallistujien kirjanpitoon,
ja, jos kyse on kolmansien osapuolten 
osuuksista, viimeksi mainitut on kirjattava 
kolmannen osapuolen kirjanpitoon; 
vi) niillä on varmistettava, että 
syrjimättömyyden periaate koskee kaikkia 
työntekijöitä.

Or. en

Perustelu

Kustannusten tukikelpoisuus edellyttää oikeusvarmuutta. Vaikka rahoitusasetusta ei ole vielä 
hyväksytty, tukikelpoisten kustannusten määritelmä on ehdottoman tärkeä, koska se toimii 
rahoitusprosenttien olennaisen tärkeänä perustana. Yksinkertaistamisen vuoksi osallistujat 
valtuutetaan käyttämään kansallisten viranomaisten hyväksymiä korvausosuuksia edellyttäen, 
että osallistujat ovat hankkineet menetelmän varmennuksen riippumattomalta 
tilintarkastajalta.

Tarkistus 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kustannusten tukikelpoisuuden 1. Kustannusten tukikelpoisuuden 
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edellytykset määritellään asetuksen (EU) 
N:o XX [varainhoitoasetus / delegoitu 
asetus] X artiklassa. Kustannukset, jotka 
aiheutuvat toimen yhteydessä kolmansille 
osapuolille, voivat olla tukikelpoisia tämän 
asetuksen säännösten ja 
avustussopimuksen määräysten mukaisesti.

edellytykset määritellään asetuksen (EU) 
N:o XX [varainhoitoasetus / delegoitu 
asetus] X artiklassa. Kustannukset, jotka 
aiheutuvat toimen yhteydessä kolmansille 
osapuolille, voivat olla tukikelpoisia tämän 
asetuksen säännösten ja 
avustussopimuksen määräysten mukaisesti.
kustannukset, jotka aiheutuvat sisäisten 
tai jaettujen resurssien, välineiden ja 
palvelujen käyttämisestä yhteydessä, 
voivat olla tukikelpoisia tämän asetuksen 
säännösten ja avustussopimuksen 
määräysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tuensaajat ovat ilmoittaneet, että aikaisempien puiteohjelmien yhteydessä kustannusten 
korvaaminen on edellyttänyt kolmannen osapuolen käyttämistä laskuttajana, vaikka sisäisten 
resurssien käyttäminen olisi ollut helpompaa ja halvempaa. 

Tarkistus 473
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. tukikelpoisia ovat 
henkilöstökustannukset, välittömät 
kustannukset ja sosiaaliturvamaksut 
riippuen siitä, missä määrin ne täyttävät 
seuraavat vaatimukset:
(a) maksut ovat pakollisia sovellettavan 
lainsäädännön tai alakohtaisten 
sopimusten tai mainitun lainsäädännön ja 
mainittujen sopimusten mukaisten 
toimien perusteella;
(b) ne voivat liittyä suoraan tai välillisesti 
henkilöstön palkkoihin;
(c) ne kirjataan tuensaajan tavanomaisten 
kirjanpitokäytänteiden mukaisesti;
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(d) ne kertyvät hankkeen 
täytäntöönpanon aikana ja ne on 
maksettu tai maksetaan pakollisina 
maksuina myöhemmin ja ne kirjataan 
tuensaajan kirjanpitoon.

Or. xm

Perustelu

Jos rahoitusasetus määrää tuensaajan vakituisista työntekijöistä aiheutuvat kustannukset 
tukikelvottomiksi, osallistumista koskeviin sääntöihin on kirjattava poikkeaminen 
rahoitusasetuksen määräyksistä. Koska osallistujat ovat kohdanneet ongelmia T&K:n 
aikaisempien puiteohjelmien yhteydessä, on välttämätöntä luoda tarkempi ja täsmällisempi 
mainittujen kustannusten tukikelpoisuutta koskeva oikeuskehys osallistumista koskevissa 
säännöissä.

Tarkistus 474
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. välineiden, materiaalien ja (muiden) 
tuotantohyödykkeiden hankintaa koskevat 
hankekustannukset ovat tukikelpoisia 
hankehakemusten laatimisen virallista 
määräaikaa seuraavan kuukauden 
ensimmäisestä päivästä lähtien.

Or. nl

Tarkistus 475
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. lisäarvovero (alv) katsotaan 
tukikelpoiseksi kustannukseksi, jos sitä ei 
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ole palautettu edunsaajalla kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 476
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. avustuksensaajan sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
maksamaa arvonlisäveroa (alv), jota ei 
voida palauttaa, on pidettävä 
tukikelpoisena kustannuksena samoin 
kuin henkilöstöön liittyviä 
lentokenttäveroja, kaikkia veroja ja 
maksuja. Konsulttien kustannuksia 
voidaan poikkeuksellisesti pitää 
henkilöstökustannuksina siinä 
tapauksessa, että 
vakioavustussopimuksessa määritetyt 
ehdot täytetään.

Or. en

Perustelu

Arvonlisäveron hyväksyminen tukikelpoisiin kustannuksiin sisältyy varainhoitoasetusta 
(117 a artiklan 3c kohta) käsittelevään parlamentin mietintöön, ja siitä käydään parhaillaan 
kolmikantaneuvotteluja. Yksinkertaistaminen on välttämätöntä ja sen vuoksi tukikelpoisten 
kustannusten luettelo olisi asianmukainen.

Tarkistus 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. perhe-elämän ja yksityiselämän 
paremman yhteensovittamisen 
kustannukset ja naistutkijoiden 
hankkeisiin niiden elinkaaren aikana 
osallistumisen kustannukset ovat 
tukikelpoisia ja ne sisältyvät tukikelpoisiin 
kokonaiskustannuksiin niitä 
vähentämättä.

Or. en

Tarkistus 478
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. perhe-elämän ja yksityiselämän 
paremman yhteensovittamisen 
kustannukset ja naistutkijoiden 
hankkeisiin niiden elinkaaren aikana 
osallistumisen kustannukset ovat 
tukikelpoisia ja ne sisältyvät tukikelpoisiin 
kokonaiskustannuksiin niitä 
vähentämättä.

Or. en

Tarkistus 479
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. avustuksensaajan sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
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maksamaa arvonlisäveroa (alv), jota ei 
voida palauttaa, on pidettävä 
tukikelpoisena kustannuksena.

Or. it

Perustelu

Myös edunsaajat alv-kustannukset on sisällytettävä tukikelpoisiin kustannuksiin.

Tarkistus 480
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. avustuksensaajan sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
maksamaa arvonlisäveroa (alv) ja kaikkea 
muuta välillistä veroa, jota ei voida 
palauttaa, on pidettävä tukikelpoisena 
kustannuksena.

Or. en

Tarkistus 481
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. hankkeisiin niiden elinkaaren aikana 
osallistumisen kustannukset ovat 
tukikelpoisia ja ne sisältyvät tukikelpoisiin 
kokonaiskustannuksiin niitä 
vähentämättä tapauksissa, joissa 
hankkeisiin osallistuvat maksavat 
kustannukset.

Or. xm
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Perustelu

Tapauksissa, joissa työnantaja maksaa työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen 
kustannukset, myös niiden on oltava tukikelpoisia Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä

Tarkistus 482
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. tapauksissa, joissa Horisontti 2020 
-ohjelmaa koskevat julkaisut julkaistaan 
avoimessa ja vapaasti luettavassa 
muodossa, julkaisukustannukset voidaan 
määrittää tukikelpoisiksi kustannuksiksi.

Or. en

Tarkistus 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. jos arvonlisäveroa (alv) ei voida 
palauttaa kansallisen lainsäädännön 
perusteella, alv:tä on pidettävä 
tukikelpoisena kustannuksena.

Or. en

Tarkistus 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš



PE492.763v04-00 50/98 AM\909709FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Välittömät kustannukset

Välittömät kustannukset määritetään 
avustuksensaajan tavanomaisen 
kustannuslaskentakäytännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 485
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin 
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin 
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea. Mainittu kiinteä 
osuus korotetaan 40 prosenttiin niiden 
toimien osalta, jotka koostuvat pääasiassa 
22 artiklan 5 kohdassa mainituista 
toimista. 

Or. en

Tarkistus 486
Marisa Matias
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin 
kiinteää osuutta tukikelpoisista 
välittömistä kokonaiskustannuksista, 
joihin ei lueta alihankinnan tukikelpoisia 
välittömiä kustannuksia eikä kolmansien 
osapuolten käyttöön antamien 
voimavarojen kustannuksia silloin, kun 
kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
avustuksensaajan toimitiloissa, eikä 
kolmansille osapuolille annettavaa 
rahoitustukea.

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään seitsemättä puiteohjelmaa 
koskevien sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin 
kiinteää osuutta tukikelpoisista 
välittömistä kokonaiskustannuksista, 
joihin ei lueta alihankinnan tukikelpoisia 
välittömiä kustannuksia eikä kolmansien 
osapuolten käyttöön antamien 
voimavarojen kustannuksia silloin, kun 
kyseisiä voimavaroja ei käytetä
avustuksensaajan toimitiloissa, eikä 
kolmansille osapuolille annettavaa 
rahoitustukea.

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään avustuksensaajan 
tavanomaisen kirjanpitoperiaatteiden ja 
liikkeenjohtokäytäntöjen mukaisesti.
Laskelmat tehdään todellisten
kustannusten ja avustuksensaajan 
kirjanpitomerkintöjen mukaisesti. 

Or. en
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Tarkistus 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
palautetaan soveltamalla 30 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
kolmansien osapuolten käyttöön antamien 
voimavarojen kustannuksia silloin, kun 
kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
avustuksensaajan toimitiloissa, eikä 
kolmansille osapuolille annettavaa 
rahoitustukea.

Or. en

Perustelu

20 prosentin kiinteä maksu on korotettava 30 prosenttiin, jotta voidaan varmistaa 
7. puiteohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman toisiaan vastaavien toimien rahoituksen 
jatkuvuus, mikä mahdollistaa pitkäaikaisen osallistumisen. Henkilöstökustannukset ovat 
suurimpia välillisiä kustannuksia. Alihankinnan tukikelpoiset välittömät kustannukset on 
sisällytettävä laskemiin, koska ne edustavat merkittävää teollista toimintaa, käyttävät yhteistä 
toimitusketjua koko hankkeen ajan ja edustavat vain osaa edunsaajan kustannuksista.

Tarkistus 489
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
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kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

Or. fr

Tarkistus 490
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 30 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

Or. de

Tarkistus 491
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 30 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 



PE492.763v04-00 54/98 AM\909709FI.doc

FI

kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

Or. de

Perustelu

30 prosentin kiinteä osuus tukikelpoisista välittömistä kokonaiskustannuksista on 
asianmukaisempi kuin komission ehdottama 20 prosentin osuus. Niillekin toimijoille, joiden 
välilliset kustannukset ovat korkeat, osallistuminen on houkuttelevampaa, kun 30 prosentin 
osuus yhdistetään 100 prosentin korvauskelpoisuuteen.

Tarkistus 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla yliopistojen, 
tutkimusorganisaatioiden, 
tutkimuslaitosten ja pk-yritysten 50 
prosentin kiinteää osuutta ja teollisuuden 
20 prosentin kiinteää osuutta
tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista. Tämä kiinteä 
korvaus ei sisällä alihankinnan 
tukikelpoisia välittömiä kustannuksia eikä 
kolmansien osapuolten käyttöön antamien 
voimavarojen kustannuksia silloin, kun 
kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
avustuksensaajan toimitiloissa, eikä 
kolmansille osapuolille annettavaa 
rahoitustukea

Or. en

Perustelu

Prosenttimäärät ovat suuntaa antavia ja niitä olisi tutkittava tarkemmin yhteistyössä 
Euroopan komission ja muiden toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat 
22 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia.
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Tarkistus 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 20 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

1. Tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään soveltamalla 30 prosentin
kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

Or. en

Perustelu

Välillisten kustannusten osuus yritysten ja erityisesti pk-yritysten kokonaistalousarviosta on 
yli 50 prosenttia. Yritysten ja erityisesti pk-yritysten rankaisemisen välttämiseksi ehdotetaan, 
että kiinteä korvaus vastaa 30 prosenttia alihankinnan tukikelpoisista välittömistä 
kustannuksista.

Tarkistus 494
Christian Ehler, Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 kohdasta poiketen avustuksensaaja 
voi vaihtoehtoisesti määrittää välilliset 
tukikelpoiset kustannuksensa sellaisten 
välillisten kustannusten perusteella, jotka 
ovat aiheutuneet suorassa yhteydessä 
toimelle kohdennettavien tukikelpoisten 
välittömien kustannusten kanssa 
avustuksensaajan tavanomaisten 
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kirjanpitokäytänteiden mukaisesti. Tässä 
tapauksessa sovelletaan 22 artiklan 3 
kohdassa säädettyä korvausprosenttien 
laskentaa.

Or. en

Tarkistus 495
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 kohdasta poiketen avustuksensaaja 
voi vaihtoehtoisesti määrittää välilliset 
tukikelpoiset kustannuksensa sellaisten 
välillisten kustannusten perusteella, jotka 
ovat aiheutuneet suorassa yhteydessä 
toimelle kohdennettavien tukikelpoisten 
välittömien kustannusten kanssa 
avustuksensaajan tavanomaisten 
kirjanpitokäytänteiden mukaisesti. Näin 
ollen sovelletaan 22 artiklan 3 kohdan 
mukaisia korvausosuuksia.

Or. en

Tarkistus 496
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 kohdasta poiketen välilliset 
kustannukset voidaan ilmoittaa hankkeen 
kustannuksiksi, jotka ovat aiheutuneet 
toimelle kohdennettavien tukikelpoisten 
välittömien kustannusten yhteydessä ja 
jotka perustuvat analyyttisiin 
kirjanpitojärjestelmiin ja 
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yksityiskohtaisiin kustannusten 
jakojärjestelmiin. Tässä tapauksessa 
sovelletaan 22 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä kokonaiskustannusten 
laskentaa.

Or. en

Tarkistus 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. avustuksensaaja voi määrittää 
tukikelpoiset välilliset kustannukset 
soveltamalla 30 prosentin kiinteää osuutta 
tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 498
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 22 artiklan 5 kohdassa mainitut 
tukikelpoiset välilliset kustannukset 
palautetaan soveltamalla 40 prosentin 
kiinteää osuutta tukikelpoisista 
välittömistä kokonaiskustannuksista, 
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joihin ei lueta kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen 
kustannuksia silloin, kun kyseisiä 
voimavaroja ei käytetä avustuksensaajan 
toimitiloissa, eikä kolmansille osapuolille 
annettavaa rahoitustukea.

Or. en

Perustelu

Soveltamalla korotettua 40 prosentin kiinteää osuutta tukikelpoisista välittömistä 
kokonaiskustannuksista noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 5 kohdassa määritetyt toimet 
aiheuttavat korkeampia kustannuksia laitteiden testaamisen ja sertifioinnin yhteydessä ja 
infrastruktuurin kokeellisen kehittämisen yhteydessä.

Tarkistus 499
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, osallistuja voi hakea 
tukikelpoisten välittömien kustannusten 
korvaamista tavanomaisen 
kustannuslaskentakäytännön mukaisesti 
(kokonaiskustannusten laskenta). 

Or. de

Perustelu

Komissio on jo pitemmän ajan kannattanut kokonaiskustannusten laskentaa kustannusten 
laskentamenetelmäksi. Jatkuvuuden varmistamiseksi kokonaiskustannusten laskenta on 
säilytettävä vaihtoehtona.

Tarkistus 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välilliset kustannukset voidaan 
ilmoittaa kertakorvauksena tai 
vakioyksikkökustannusten mukaisesti 
maksettavina korvauksina, jos tästä 
määrätään työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa ja 1 
kohdan a alakohdassa säädetään, välilliset 
kustannukset voidaan ilmoittaa 
kertakorvauksena tai 
vakioyksikkökustannusten mukaisesti 
maksettavina korvauksina, jos tästä 
määrätään työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 501
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. tukikelpoiset välilliset kustannukset 
määritetään 1 kohdasta poiketen 
soveltamalla 35 prosentin kiinteää osuutta 
pk-yritysten ja voittoa tavoittelemattomien 
oikeussubjektien tukikelpoisista 
välittömistä kokonaiskustannuksista, 
joihin ei lueta alihankinnan tukikelpoisia 
välittömiä kustannuksia eikä kolmansien 
osapuolten käyttöön antamien 
voimavarojen kustannuksia silloin, kun 
kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
avustuksensaajan toimitiloissa, eikä 
kolmansille osapuolille annettavaa 
rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. täsmällistä ja analyyttistä 
kirjanpitojärjestelmää soveltavien 
laitosten epäsuorat kustannukset voivat 
perustua laitosten yleiskuluihin enintään 
60 prosenttiin saakka.

Or. en

Tarkistus 503
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
kokonaiskustannusten laskenta

analyyttistä kirjanpitojärjestelmää 
soveltavat laitokset voivat määrittää 
hankkeen epäsuorat kustannukset ja 
laskuttaa sekä suorat että välilliset 
kustannuksensa hankkeen todellisten 
kustannusten perusteella. Korvauksen on 
oltava kohtuullinen. 22 artiklan 4 kohdan 
mukaisia toimia koskeva unionin 
rahoitusosuus vastaa 75 prosenttia 
yliopistojen, tutkimuslaitosten, voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen ja pk-
yritysten ja 50 prosenttia muiden 
osallistujien tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

Or. de

Perustelu

Edellä mainittu vastaa 7. puiteohjelman enimmäisrahoitusosuuksia. Todellisuudessa 
kertyneisiin kustannuksiin perustuva vaihtoehtoinen kustannuslaskenta tuntuu järkevältä 
ottaen huomioon, että monet laitokset ja yritykset ovat voimakkaasti pyrkineet sisällyttämään 
tämän periaatteen 7. puiteohjelmaan.
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Tarkistus 504
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuotuinen tehokas työaika Vuotuisen tehokkaan työajan laskenta

Or. fr

Tarkistus 505
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta, yleensä 
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja 
apuna käyttäen.

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta, yleensä 
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja 
apuna käyttäen. Toimiin sisältyvään 
tehtäviin suoraan osallistuvien 
henkilöiden korvaukseen oikeuttava 
todellinen työaika on sama kaikissa 
jäsenvaltiossa ja sen määrittää Euroopan 
komissio.

Or. ro

Tarkistus 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta, yleensä 
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja 
apuna käyttäen.

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta, yleensä 
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja 
apuna käyttäen. Avustuksensaajan tiloissa 
hanketta toteuttavat kolmannet osapuolet 
voivat vaatia korvausta todellisesta 
työajasta.

Or. en

Tarkistus 507
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta, yleensä
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja 
apuna käyttäen.

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta osallistujan 
oman virallisen ajankäytön 
seurantajärjestelmän tietoja apuna 
käyttäen.

Or. en

Tarkistus 508
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta, yleensä 
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja 
apuna käyttäen.

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö vuosittaisesta tuottavasta työajasta, 
yleensä siten, että apuna käytetään
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja, 
jotka perustuvat kunkin avustuksensaajan
tavanomaiseen laskentamenetelmään.

Or. fr

Tarkistus 509
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa ainoastaan toimeen 
liittyvää työtä suoraan tekevien 
henkilöiden tosiasiallisen työajan 
kustannukset. Osallistujan on toimitettava 
näyttö tosiasiallisesta työajasta, yleensä 
ajankäytön seurantajärjestelmän tietoja 
apuna käyttäen.

1. Tukikelpoisina henkilöstökustannuksina 
voidaan laskuttaa toimeen liittyvää työtä 
suoraan tekevien henkilöiden työajan 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 510
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Täysipäiväisesti toimessa 2. Vuotuisen tehokkaan työajan määrä, 
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työskentelevien osalta ei vaadita 
ajankäytön seurantaa. Tällöin 
osallistujan on allekirjoitettava vakuutus 
siitä, että kyseinen henkilö on 
työskennellyt toimessa täysipäiväisesti.

jota avustuksensaaja voi käyttää, olisi 
määritettävä seuraavasti: 

(a) komission määrittämä vakio tai
(b) avustuksensaajan määräämä ja 
komission hyväksymä vakio tai 
(c) todellinen tuottava työaika.

Or. en

Tarkistus 511
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Täysipäiväisesti toimessa 
työskentelevien osalta ei vaadita 
ajankäytön seurantaa. Tällöin osallistujan 
on allekirjoitettava vakuutus siitä, että 
kyseinen henkilö on työskennellyt toimessa 
täysipäiväisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 512
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Osallistujan on toimitettava näyttö 
työajasta, yleensä ajankäytön 
seurantajärjestelmän tietoja apuna 
käyttäen. Täysipäiväisesti toimessa 
työskentelevien osalta ei vaadita 
ajankäytön seurantaa. Tällöin 
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osallistujan on allekirjoitettava vakuutus 
siitä, että kyseinen henkilö on 
työskennellyt toimessa täysipäiväisesti.

Or. en

Tarkistus 513
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Avustuksensaajan on voitava käyttää 
johdonmukaisesti samaa menetelmää 
välillisten kustannusten ilmoittamiseen 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvien toimien osalta, joihin 
avustuksensaaja osallistuu.

Or. en

Tarkistus 514
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä.

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset, jotka saattavat 
sisältää yhden asiakirjan, jossa
ilmoitetaan hankkeeseen osallistuvien 
tutkijoiden/osallistujien osallistumisaste.
Tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä perustuu kunkin osanottajan 
omaan normaaleihin kirjanpito- ja 
hallintoperiaatteisiin ja asiaa koskeviin 
kansallisiin säännöksiin, ja voidaan 
ilmoittaa prosenttimääränä työajasta.
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Or. en

Tarkistus 515
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä.

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tehokas työaika on määritettävä avustuksensaajan normaalinkirjanpitoperiaatteiden ja 
toiminnan tehokkuuden periaatteiden mukaisesti. Jos tuottavan työajan määritelmä sisältyy 
avustussopimukseen, jokaisen työntekijän ja jokaisen osaston työaika olisi laskettava 
hankkeen kaikkien vuosien osalta. Edellä mainittu saattaa johtaa siihen, että työntekijän tai 
osaston työaika vaihtelee kirjanpitovuodesta toiseen. Tämä ei tarkoita yksinkertaistamista. 
Tämä tarkoittaa virheille alttiin järjestelmän välttämistä.

Tarkistus 516
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä.

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä mahdollisuus 
laskea tuntikustannukset vuotuisen 
tehokkaan työajan perusteella.

Or. en
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Perustelu

Tekstin selkeyttä ja joustavuutta on parannettava, koska alkuperäisestä tekstistä saa sen 
käsityksen, että sama työaika koskee jokaista hankkeeseen osallistuvaa henkilöä.

Tarkistus 517
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä.

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä. Myös osallistujan tavanomaisia 
kirjanpitokäytänteitä voidaan soveltaa.

Or. de

Tarkistus 518
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä.

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä tapauksissa, joissa osallistujan 
kotimaan kansalliset viranomaiset tai 
kansalliset rahoituselimet eivät sovella 
osallistujan vuotuisen tehokkaan työajan 
hyväksyttyjä normeja.

Or. de
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Tarkistus 519
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä.

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
tehokkaan työajan seurantajärjestelmää 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 520
Luigi Berlinguer
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä henkilöstön 
tuntikustannusten laskemisen perustana 
käytettävä vuotuisen tehokkaan työajan 
määrä.

3. Avustussopimuksen on sisällettävä 
ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 521
Patrizia Toia
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. vuotuinen tehokas työaika 
määritetään avustuksensaajan 
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tavanomaisten käytänteiden mukaisesti 
siten, että käytänteet on hyväksytty 
kansallisen lainsäädännön mukaisilla 
sisäisillä päätöksillä.

Or. en

Perustelu

Menettelyjen yksinkertaistamiseksi, tilintarkastajien kanssa käytävien keskustelujen 
välttämiseksi ja käytäntöjen hyväksymisen varmistamiseksi kaikki päätökset on hyväksyttävä 
kansallisen lainsäädännön mukaisina sisäisinä päätöksinä. 

Tarkistus 522
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pienten ja keskisuurten yritysten 
omistajien ja muiden palkkaa 

saamattomien luonnollisten henkilöiden
henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset

Or. en

Tarkistus 523
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pienten ja keskisuurten yritysten 
omistajien ja muiden palkkaa 

saamattomien luonnollisten henkilöiden
henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset

Or. en
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Tarkistus 524
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Palkkaa saamattomat pienten ja 
keskisuurten yritysten omistajat sekä 
muut palkkaa saamattomat luonnolliset 
henkilöt voivat laskuttaa
henkilöstökustannukset 
vakioyksikkökustannusten perusteella.

Henkilöstökustannukset voidaan laskuttaa 
vakioyksikkökustannusten perusteella.

Or. en

Perustelu

Henkilöstökustannusten laskuttamista vakioyksikkökustannusten perusteella olisi sovellettava 
läpäisyperiaatteella koko Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä, koska se avulla voidaan 
vähentää tutkijoiden palkkaeroja, toteuttaa tutkijoiden sisämarkkinat ja muuntaa aivovuoto 
aivokierroksi.

Tarkistus 525
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Palkkaa saamattomat pienten ja 
keskisuurten yritysten omistajat sekä 
muut palkkaa saamattomat luonnolliset 
henkilöt voivat laskuttaa 
henkilöstökustannukset
vakioyksikkökustannusten perusteella.

Henkilöstökustannukset voidaan
laskuttaa vakioyksikkökustannusten 
perusteella

Or. en

Tarkistus 526
András Gyürk



AM\909709FI.doc 71/98 PE492.763v04-00

FI

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Palkkaa saamattomat pienten ja 
keskisuurten yritysten omistajat sekä 
muut palkkaa saamattomat luonnolliset 
henkilöt voivat laskuttaa
henkilöstökustannukset
vakioyksikkökustannusten perusteella.

Henkilöstökustannukset voidaan
laskuttaa vakioyksikkökustannusten 
perusteella

Or. en

Tarkistus 527
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi asetuksen (EU) N:o 
XX/XX [varainhoitoasetus] X artiklan 
mukaisesti vahvistaa menetelmät 
yksikkökustannustaulukon 
määrittämiseksi. Nämä menetelmät 
perustuvat

1. Komissio voi asetuksen (EU) N:o 
XX/XX [varainhoitoasetus] X artiklan 
mukaisesti vahvistaa menetelmät 
yksikkökustannustaulukon 
määrittämiseksi. Nämä menetelmät 
perustuvat

(a) tilastotietoihin ja tai muihin vastaaviin 
objektiivisiin perusteisiin;

(a) tilastotietoihin ja tai muihin vastaaviin 
objektiivisiin perusteisiin;

(b) tarkastettavissa oleviin osallistujaa 
koskeviin tietoihin.

(b) tarkastettavissa oleviin osallistujaa 
koskeviin tietoihin.

Yksikkökustannustaulukon mukaisia 
kustannuksia ei tutkita 
yksikkökustannustaulukon hyväksymisen 
jälkeen.

Or. xm

Perustelu

Yksikkökustannustaulukkoa ei pidä asettaa kyseenalaiseksi jälkikäteen sen jälkeen, kun 
komissio ja osallistuva osapuoli ovat hyväksyneet sen ennakolta.
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Tarkistus 528
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkastettavissa oleviin osallistujaa
koskeviin tietoihin.

(b) tarkastettavissa oleviin osallistujia
koskeviin tietoihin.

Or. ro

Tarkistus 529
Romana Jordan

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:

Or. en

Tarkistus 530
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Välittömiä tukikelpoisia 
henkilöstökustannuksia voidaan rahoittaa 

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

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 seuraavat kriteerit:

Or. en

Perustelu

Henkilöstökustannusten laskuttamista vakioyksikkökustannusten perusteella olisi sovellettava 
läpäisyperiaatteella koko Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä, koska se avulla voidaan 
vähentää tutkijoiden palkkaeroja, toteuttaa tutkijoiden sisämarkkinat ja muuntaa aivovuoto 
aivokierroksi. Tätä jo 7. puiteohjelmassa pk-yritysten omistajien osalta toteutettua 
yksinkertaista mallia, jonka mukaisesti omistajille ei makseta palkkaa, voitaisiin käyttää 
mainitun mallin lähtökohtana.

Tarkistus 531
András Gyürk

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:

Or. en

Tarkistus 532
András Gyürk
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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.

Or. en

Tarkistus 533
Romana Jordan

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.

Or. en

Tarkistus 534
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ne on laskettu osallistujan 
liikekirjanpitoon kirjattujen tosiasiallisten 
kokonaishenkilöstökustannusten 

Poistetaan.
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perusteella; kyseisiä kustannuksia 
voidaan mukauttaa budjetoitujen tai 
arvioitujen osatekijöiden perusteella 
komission määrittämin ehdoin;

Or. en

Tarkistus 535
Silvia-Adriana Ţicău

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;

(a) ne on laskettu komission laatiman 
kaikkia jäsenvaltioita koskevan 
vakiokaavan mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 536
Christian Ehler

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;

(a) ne on laskettu osallistujan 
liikekirjanpitoon kirjattujen tosiasiallisten 
kokonaishenkilöstökustannusten 
perusteella;

Or. en
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Tarkistus 537
Jean-Pierre Audy
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;

(a) ne on laskettu osallistujan 
liikekirjanpitoon kirjattujen tosiasiallisten 
kokonaishenkilöstökustannusten 
perusteella;

Or. en

Perustelu

Avustuksensaajien tulee saada vakuus siitä, että niiden yksikkökustannustaulukot hyväksytään 
tapauksissa, joissa taulukot perustuvat ja ne määritetään niiden 
tavanomaistenkirjanpitoperiaatteiden ja hallintokäytänteiden mukaisesti. Muussa tapauksissa 
avustuksensaajat joutuvat ottamaan käyttöön ja ylläpitämään rinnakkaisia 
kustannuslaskentajärjestelmiä. Tehokasta työaikaa koskevia 25 artiklan säännöksiä koskeva 
lause on poistettava mainittuun artiklaan tehtyjen muutosten perusteella (ks. myös 25 
artiklaan tehtyjen muutosten perustelut).

Tarkistus 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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;

(a) ne on laskettu osallistujan 
liikekirjanpitoon kirjattujen tosiasiallisten 
kokonaishenkilöstökustannusten 
perusteella; kyseisiä kustannuksia voidaan 
mukauttaa budjetoitujen tai arvioitujen 
osatekijöiden perusteella 
avustuksensaajan tavanomaisten 
kirjanpitokäytänteiden mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 539
Hermann Winkler

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;

(a) ne on laskettu osallistujan 
liikekirjanpitoon kirjattujen tosiasiallisten 
kokonaishenkilöstökustannusten 
perusteella; kyseisiä kustannuksia voidaan 
mukauttaa budjetoitujen tai arvioitujen 
osatekijöiden perusteella 
avustuksensaajan tavanomaisten 
kirjanpitokäytänteiden mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 540
Norbert Glante

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;

(a) ne on laskettu osallistujan 
liikekirjanpitoon kirjattujen tosiasiallisten 
kokonaishenkilöstökustannusten 
perusteella; kyseisiä kustannuksia voidaan 
mukauttaa budjetoitujen tai arvioitujen 
osatekijöiden perusteella komission 
määrittämin ehdoin. Perustana on 
kuitenkin oltava osallistujien yleisesti 
käyttämien yleisten 
kirjanpitokäytänteiden tunnustaminen.

Or. de

Perustelu

EU:ssa laajasti vaihtelevien kansallisten kirjanpitosääntöjen tunnustaminen varmistaa 
osallistujien saamien korvausten luotettavuuden ja sillä vältetään monimutkaiset 



PE492.763v04-00 78/98 AM\909709FI.doc

FI

muuntomenetelmät.

Tarkistus 541
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ne ovat 23 artiklan säännösten
mukaisia;

(b) 23 artiklan säännökset;

Or. en

Tarkistus 542
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ne ovat 23 artiklan säännösten
mukaisia;

(b) 23 artiklan säännökset;

Or. en

Tarkistus 543
Edit Herczog

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;

Or. en
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Tarkistus 544
Romana Jordan

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;

Or. en

Tarkistus 545
Romana Jordan

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.

Or. en

Tarkistus 546
Edit Herczog

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.

Or. en
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Tarkistus 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannusselvityksiä koskevien 
lausuntojen on katettava avustuksen 
kokonaismäärä, jonka osallistuja hakee 
maksatukseen tosiasiallisten kustannusten 
korvauksina ja 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuina vakioyksikkökustannusten 
mukaisina korvauksina. Lausunto on 
toimitettava ainoastaan, jos kyseinen määrä 
on avustuksen loppuerää maksatukseen 
haettaessa vähintään 325 000 euroa.

Kustannusselvityksiä koskevien 
lausuntojen on katettava avustuksen 
kokonaismäärä, jonka osallistuja hakee 
maksatukseen tosiasiallisten kustannusten 
korvauksina ja 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuina vakioyksikkökustannusten 
mukaisina korvauksina. Lausunto on 
toimitettava ainoastaan, jos kyseinen määrä 
on avustuksen loppuerää maksatukseen 
haettaessa vähintään 375.000 euroa.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistamisperiaatteen mukaisesti nykyistä 375 000 euron tasoa ei pidä alentaa 
Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Tarkistus 548
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannusselvityksiä koskevien 
lausuntojen on katettava avustuksen 
kokonaismäärä, jonka osallistuja hakee 
maksatukseen tosiasiallisten kustannusten 
korvauksina ja 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuina vakioyksikkökustannusten 
mukaisina korvauksina. Lausunto on 
toimitettava ainoastaan, jos kyseinen määrä 
on avustuksen loppuerää maksatukseen 

Kustannusselvityksiä koskevien 
lausuntojen on katettava avustuksen 
kokonaismäärä, jonka osallistuja hakee 
maksatukseen tosiasiallisten kustannusten 
korvauksina ja 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuina vakioyksikkökustannusten 
mukaisina korvauksina. Lausunto on 
toimitettava ainoastaan, jos kyseinen määrä 
on avustuksen loppuerää maksatukseen 
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haettaessa vähintään 325 000 euroa. haettaessa vähintään 375.000 euroa.

Or. en

Perustelu

Kustannusselvityksiä koskevan lausunnon nykyinen raja on 375 000 euroa. 

Tarkistus 549
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannusselvityksiä koskevien 
lausuntojen on katettava avustuksen 
kokonaismäärä, jonka osallistuja hakee 
maksatukseen tosiasiallisten kustannusten 
korvauksina ja 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuina vakioyksikkökustannusten 
mukaisina korvauksina. Lausunto on 
toimitettava ainoastaan, jos kyseinen määrä 
on avustuksen loppuerää maksatukseen 
haettaessa vähintään 325 000 euroa.

Kustannusselvityksiä koskevien 
lausuntojen on katettava avustuksen 
kokonaismäärä, jonka osallistuja hakee 
maksatukseen tosiasiallisten kustannusten 
korvauksina ja 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuina vakioyksikkökustannusten 
mukaisina korvauksina. Lausunto on 
toimitettava ainoastaan, jos kyseinen määrä 
on avustuksen loppuerää maksatukseen 
haettaessa vähintään 375.000 euroa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu kustannusselvityksiä koskevan lausunnon rajan laskeminen nykyisen 
7. puiteohjelman 375 000 eurosta 325 000 euroon tulee todennäköisesti ohjaamaan varoja 
pois tutkimuksesta ja siirtämään niitä hallintoon.

Tarkistus 550
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
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henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten perusteella, 
voivat toimittaa komissiolle lausunnon 
menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot ja 
avustussopimuksen vaatimukset.

henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten ja/tai todellisten 
välillisten tukikelpoisten kustannusten 
perusteella, toimittavat komissiolle 
lausunnon menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot.

Or. de

Perustelu

Sertifiointi voi koskea osallistujia, joilla on jo käytössään kansallisesti tunnustettu, läpinäkyvä 
ja todennettavissa oleva metodi. Tämä edistää osallistujien suojelua, koska kansallisesti 
tunnustetut metodit ovat hyväksyttyjä. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat maksatukseen 
välittömät henkilöstökustannuksensa vakioyksikkökustannusten perusteella, voivat toimittaa 
komissiolle lausunnon menettelytavoista. Näiden menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot ja avustussopimuksen vaatimukset.

Tarkistus 551
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten perusteella, 
voivat toimittaa komissiolle lausunnon 
menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot ja 
avustussopimuksen vaatimukset.

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten tai todellisten 
välillisten tukikelpoisten kustannusten 
perusteella, toimittavat komissiolle 
lausunnon menettelytavoista. Komissio 
hyväksyy mainitun lausunnon 
tapauksissa, joissa lausunto täyttää 24 
artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 27 
artiklan 2 kohdan mukaiset ehdot 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella edistetään niiden osallistujien sertifiointia, joilla on jo käytössä 
tunnustettu ja tarkastettavissa oleva menetelmä. Koska kansallisesti hyväksytyt menetelmät 
tunnustetaan ja kustannukset korvataan, tämän muuttaminen velvoitteeksi ei aiheuta vahinkoa 
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vaan sen avulla varmistetaan, että osallistujilla on hyvät menettelytavat.

Tarkistus 552
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten perusteella, 
voivat toimittaa komissiolle lausunnon 
menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot ja 
avustussopimuksen vaatimukset.

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten tai todellisten 
välillisten tukikelpoisten kustannusten 
perusteella, toimittavat komissiolle 
lausunnon menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot. 

Or. en

Tarkistus 553
Jean-Pierre Audy
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten perusteella,
voivat toimittaa komissiolle lausunnon 
menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot ja 
avustussopimuksen vaatimukset.

1. Osallistujat voivat toimittaa komissiolle
lausunnon menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 23 artiklan, 
25 artiklan ja tarvittaessa 27 artiklan 2 
kohdan, mukaiset ehdot ja 
avustussopimuksen vaatimukset.

Or. xm

Perustelu

Mahdollisuutta käyttää menettelytapaa koskevaa lausuntoa ei pidä rajoittaa koskemaan vain 
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vakioyksikkökustannuksia käyttäviä osallistujia. Kaikkien osallistujien on päästävä 
käyttämään mainittua vaihtoehtoa.

Tarkistus 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten perusteella, 
voivat toimittaa komissiolle lausunnon 
menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot ja 
avustussopimuksen vaatimukset.

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen 27 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten perusteella, 
voivat toimittaa komissiolle lausunnon 
menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 27 artiklan 
2 kohdan mukaiset ehdot ja 
avustussopimuksen vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 555
Jean-Pierre Audy
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komission hyväksyy menettelytapoja 
koskevan lausunnon, se pätee kaikkiin 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] nojalla rahoitettuihin 
toimiin, ja osallistujan on laskettava 
kustannukset ja haettava ne maksatukseen 
kyseisen lausunnon mukaisesti.

2. Tutkiessaan menettelytapoja koskevia 
lausuntoja komission olisi otettava 
tavanomaiset kirjanpitokäytänteet 
täysimääräisesti huomioon. Jos komission 
hyväksyy menettelytapoja koskevan 
lausunnon, se pätee kaikkiin asetuksen 
(EU) N:o XX/XX [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] nojalla rahoitettuihin 
toimiin, ja osallistujan on laskettava 
kustannukset ja haettava ne maksatukseen 
kyseisen lausunnon mukaisesti. Sen 
jälkeen, kun komissio on hyväksynyt 
menettelytapoja koskevan lausunnon, 
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avustuksensaajaa ei voida syyttää mistään 
avustuksensaajan menetelmiin liittyvästä 
järjestelmällisestä eikä toistuvasta 
virheestä. 

Or. xm

Perustelu

Kun komissio tutkii menettelytapoja koskevaa lausuntoa tarkoituksenaan sen hyväksyminen 
tai hylkääminen, komission olisi tutkittava avustuksensaajien tavanomaisia 
kirjanpitokäytänteitä. Edellä mainitun lisäksi sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tietyn 
osallistujan menetelmän, sen ei pidä arvostella niitä niiden menetelmästä johtuvien 
systeemisten virheiden perusteella.

Tarkistus 556
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. osallistujat, jotka laskevat ja perivät 
kansallisten viranomaisten vastaavien 
toimien yhteydessä hyväksymiin 
välittömiin kustannuksiin perustuvia 
kustannuksia, toimittavat komissiolle 
riippumattoman tilintarkastajan 
lausunnon käyttämästään 
laskentamenetelmästä.

Or. en

Tarkistus 557
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tilintarkastajan, joka antaa 
kustannusselvityksiä ja menettelytapoja 

2. Komissio ja tilintarkastustuomioistuin 
hyväksyvät 1 kohdassa tarkoitetut 
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koskevan lausunnon, on komission, 
tilintarkastustuomioistuimen tai Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
pyynnöstä annettava käyttöön 
tilintarkastukseen liittyvät työpaperit ja 
muut asiakirjat, joiden perusteella 
kustannusselvityksiä koskeva lausunto 
annettiin.

lausunnot tapauksissa, joissa niillä ei ole 
aihetta epäillä lausuntojen 
moitteettomuutta. Tilintarkastajan, joka 
antaa kustannusselvityksiä ja 
menettelytapoja koskevan lausunnon, on 
komission, tilintarkastustuomioistuimen tai 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
pyynnöstä annettava käyttöön 
tilintarkastukseen liittyvät työpaperit ja 
muut asiakirjat, joiden perusteella 
kustannusselvityksiä koskeva lausunto 
annettiin.

Or. en

Tarkistus 558
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeen, johon on myönnetty avustus 
unionin talousarviosta, voidaan myöntää 
avustus myös asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[Horisontti 2020 puiteohjelma] perusteella 
edellyttäen, että avustukset eivät kata 
samoja kustannuseriä.

Toimeen, johon on myönnetty avustus 
unionin talousarviosta, voidaan myöntää 
avustus myös asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[Horisontti 2020 puiteohjelma] perusteella 
edellyttäen, että avustukset eivät kata 
samoja kustannuseriä. Tämä koskee 
erityisesti rakennerahastojen tukea.

Or. de

Tarkistus 559
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeen, johon on myönnetty avustus 
unionin talousarviosta, voidaan myöntää 
avustus myös asetuksen (EU) N:o XX/XX 

Toimeen, johon on myönnetty avustus 
unionin talousarviosta, voidaan myöntää 
avustus myös asetuksen (EU) N:o XX/XX 
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[Horisontti 2020 puiteohjelma] perusteella 
edellyttäen, että avustukset eivät kata 
samoja kustannuseriä.

[Horisontti 2020 puiteohjelma] perusteella 
edellyttäen, että avustukset luovat 
lisäarvoa tutkimukselle ja innovoinnille 
eivätkä kata samoja kustannuseriä.

Or. de

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistumista koskevissa säännöissä on määrättävä, että 
ohjelman varoja voidaan käyttää vain kumulatiivisiin toimiin, jotka sisältävät aitoa 
tutkimusta ja aitoa innovointia.

Tarkistus 560
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Palkinnot
Unionin rahoitus voidaan myöntää 
palkintojen muodossa siten kuin 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] VII osastossa on 
määritelty.

Or. en

Tarkistus 561
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 

hankinta
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1. Komission omaan lukuunsa tai yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa suorittamiin 
hankintoihin sovelletaan asetuksessa 
(EU) N:o XX/2012 [varainhoitoasetus] ja 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX [delegoitu 
asetus] määritettyjä julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä.
2. Unionin rahoitus voidaan myöntää 
esikaupallisten hankintojen tai 
innovatiivisten ratkaisujen julkisten 
hankintojen muodossa siten, että 
hankinnat suorittaa komissio tai 
asianomainen rahoituselin omaan 
lukuunsa tai yhdessä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden 
hankintaviranomaisten kanssa.
Hankintamenettelyissä
(a) on noudatettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun, 
moitteettoman varainhoidon ja 
oikeasuhteisuuden periaatteita, 
kilpailusääntöjä sekä soveltuvin osin 
direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 
2009/81/EY tai, kun komissio toimii 
omaan lukuunsa, asetusta (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus];
(b) voidaan soveltaa erityisehtoja, jotka 
voivat koskea muun muassa hankittujen 
toimintojen suorituspaikan rajoittamista 
esikaupallisen hankinnan osalta 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
alueelle, jos tämä voidaan 
asianmukaisesti perustella toimien 
tavoitteilla;
(c) voidaan sallia useampien 
hankintasopimusten tekeminen samassa 
menettelyssä (usean toimittajan 
hankintamalli);
(d) on myönnettävä hankintasopimukset 
toimittajille, jotka tarjoavat parhaan 
kustannustehokkuuden.

Or. en
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Tarkistus 562

Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission omaan lukuunsa tai yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa suorittamiin 
hankintoihin sovelletaan asetuksessa 
(EU) N:o XX/2012 [varainhoitoasetus] ja 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX [delegoitu 
asetus] määritettyjä julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 563
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitus voidaan myöntää 
esikaupallisten hankintojen tai 
innovatiivisten ratkaisujen julkisten 
hankintojen muodossa siten, että 
hankinnat suorittaa komissio tai 
asianomainen rahoituselin omaan 
lukuunsa tai yhdessä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden 
hankintaviranomaisten kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 564
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintamenettelyissä Poistetaan.
(a) on noudatettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun, 
moitteettoman varainhoidon ja 
oikeasuhteisuuden periaatteita, 
kilpailusääntöjä sekä soveltuvin osin 
direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 
2009/81/EY tai, kun komissio toimii 
omaan lukuunsa, asetusta (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus];
(b) voidaan soveltaa erityisehtoja, jotka 
voivat koskea muun muassa hankittujen 
toimintojen suorituspaikan rajoittamista 
esikaupallisen hankinnan osalta 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
alueelle, jos tämä voidaan 
asianmukaisesti perustella toimien 
tavoitteilla;
(c) voidaan sallia useampien
hankintasopimusten tekeminen samassa 
menettelyssä (usean toimittajan 
hankintamalli);
(d) on myönnettävä hankintasopimukset 
toimittajille, jotka tarjoavat parhaan 
kustannustehokkuuden.

Or. en

Tarkistus 565
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) on noudatettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun, 

Poistetaan.
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moitteettoman varainhoidon ja 
oikeasuhteisuuden periaatteita, 
kilpailusääntöjä sekä soveltuvin osin 
direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 
2009/81/EY tai, kun komissio toimii 
omaan lukuunsa, asetusta (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus];

Or. en

Tarkistus 566
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) on noudatettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun, 
moitteettoman varainhoidon ja 
oikeasuhteisuuden periaatteita, 
kilpailusääntöjä sekä soveltuvin osin 
direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 
2009/81/EY tai, kun komissio toimii 
omaan lukuunsa, asetusta (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus];

(a) on noudatettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden, sukupuolten tasa-
arvon, tasapuolisen kohtelun, 
moitteettoman varainhoidon ja 
oikeasuhteisuuden periaatteita, 
kilpailusääntöjä sekä soveltuvin osin 
direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 
2009/81/EY tai, kun komissio toimii 
omaan lukuunsa, asetusta (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus];

Or. en

Tarkistus 567
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) voidaan soveltaa erityisehtoja, jotka 
voivat koskea muun muassa hankittujen 
toimintojen suorituspaikan rajoittamista 
esikaupallisen hankinnan osalta 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 

Poistetaan.
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-puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
alueelle, jos tämä voidaan 
asianmukaisesti perustella toimien 
tavoitteilla;

Or. en

Tarkistus 568
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) voidaan sallia useampien 
hankintasopimusten tekeminen samassa 
menettelyssä (usean toimittajan 
hankintamalli);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 569
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) on myönnettävä hankintasopimukset 
toimittajille, jotka tarjoavat parhaan 
kustannustehokkuuden.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 570
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
36 artikla
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Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Rahoitusvälineet

1. Rahoitusvälineet on toteutettava 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [VIII osaston] 
mukaisesti, ja ne voidaan toteuttaa missä 
tahansa kyseisessä osastossa tarkoitetussa 
muodossa ja yhdistää unionin 
talousarviosta, myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, rahoitettavien 
avustusten kanssa.
2. Asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] mukaisesti 
perustetusta rahoitusvälineestä saatavat 
tulot ja palautukset sidotaan asetuksen 
(EU) N:o XX/XX [18 artiklan 2 kohdan] 
mukaisesti kyseiseen rahoitusvälineeseen.
3. Päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustetusta riskinjakorahoitusvälineestä 
(RSFF) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1639/2006/EY 
perustetun kasvavien ja innovatiivisten 
pk-yritysten rahoitustuen välineen (High 
Growth and Innovative SME Facility, 
GIF) käynnistysvaihetta koskevasta osasta 
(GIF1) saatavat tulot ja palautukset 
sidotaan niitä seuraaviin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] mukaisiin 
rahoitusvälineisiin.

Or. en

Tarkistus 571
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineet on toteutettava 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [VIII osaston] 
mukaisesti, ja ne voidaan toteuttaa missä 
tahansa kyseisessä osastossa tarkoitetussa 
muodossa ja yhdistää unionin 
talousarviosta, myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, rahoitettavien 
avustusten kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusvälineet on toteutettava 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [VIII osaston] 
mukaisesti, ja ne voidaan toteuttaa missä 
tahansa kyseisessä osastossa tarkoitetussa 
muodossa ja yhdistää unionin 
talousarviosta, myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, rahoitettavien avustusten 
kanssa.

1. Rahoitusvälineet on toteutettava 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [VIII osaston] 
mukaisesti, ja ne voidaan toteuttaa missä 
tahansa kyseisessä osastossa tarkoitetussa 
muodossa ja yhdistää unionin 
talousarviosta, myös Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta ja Cosme-ohjelmasta
rahoitettavien avustusten kanssa.
Rahoitusvälineet voidaan yhdistää myös 
rakennerahastojen, kansallisten ja 
alueellisten rahoitusvälineiden ja 
rahastojen tukeen.

Or. en

Perustelu

On äärimmäisen tärkeätä mainita mahdollisuus yhdistää erityyppisiä EU:n tukia 
rahoitusvälineiden käyttämiseen.
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Tarkistus 573
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustetusta riskinjakorahoitusvälineestä 
(RSFF) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1639/2006/EY 
perustetun kasvavien ja innovatiivisten 
pk-yritysten rahoitustuen välineen (High 
Growth and Innovative SME Facility, 
GIF) käynnistysvaihetta koskevasta osasta 
(GIF1) saatavat tulot ja palautukset 
sidotaan niitä seuraaviin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] mukaisiin 
rahoitusvälineisiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 574
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rahoitusasetuksen lisäksi komission 
olisi harkittava riskipääomaa koskevan 
toimintasuunnitelman uudemman version 
käyttöönottoa.

Or. en

Perustelu

Nyt kun on kulunut 14 vuotta ensimmäisen riskipääomaa koskevan toimintasuunnitelman 
käyttöönotosta, olisi jo aika osoittaa uutta sitoutumista parantamaan pk-yritysten 
toimintaedellytyksiä ja edistämän työpaikkojen luomista. 
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Tarkistus 575
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudet
1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, joissa kaikki kumppanit 
sitoutuvat tukemaan sellaisten tutkimus-
ja innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita.
2. Unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 187 
artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, että 
niiden perustamissäädöksiä muutetaan, ja 
muille asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan v alakohdassa tai vii 
alakohdassa] tarkoitetuille 
rahoituselimille kustannushyötyanalyysin 
sekä niiden hallinnon ja toiminnan 
avoimuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
koskevan perusteellisen arvioinnin 
pohjalta sillä edellytyksellä, että 
3 kohdassa säädetyt perusteet täyttyvät.
3. Poikkeuksellisissa tilanteissa Horisontti 
2020 -puiteohjelman nojalla voidaan 
käynnistää uusia julkisen ja yksityisen 
sektorin välisiä kumppanuuksia 
edellyttäen, että määritellyt 
arviointiperusteet täytetään, että tällainen 
käynnistäminen on perusteltua 
tavoitteiden soveltamisalan perusteella ja 
että voidaan osoittaa, että millään muulla 
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kumppanuusmuodolla tai 
rahoitusvälineellä ei voida saavuttaa 
haluttua tavoitetta tai luoda tarvittavaa 
vipuvaikutusta ja toimijoiden 
osallistamista.
4. Uusia SEUT-sopimuksen 187 artiklan 
mukaisia julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ei perusteta. 
5. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet voidaan määrittää ja 
toteuttaa avoimella ja läpinäkyvällä 
tavalla. Mahdollinen uusi kumppanuus 
voidaan perustaa seuraavien kriteerien 
pohjalta:
(a) toiminnan tuottaman lisäarvon 
osoittaminen unionin tasolla;
(b) mahdollinen vaikutus 
yhteiskunnallisiin näkökohtiin, 
kestävyyteen tai teollisuuden 
kilpailukykyyn;
(c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta; 
erityisesti taloudellinen sitoutuminen, 
yksityisen sektorin käteisvarat mukaan 
luettuina;
(d) kunkin kumppanin roolin ja vastuiden 
selkeä määrittely ja sovitut keskeiset 
suorituskykyindikaattorit valitulle 
ajanjaksolle.
(e) avoin, läpinäkyvä ja osallistava 
hallintojärjestelmä ja moitteettoman 
varainhoidon periaatteet; 
(f) sitoutuminen osaamiskolmion 
sisällyttämisen varmistaviin toimiin: 
koulutukseen, tutkimukseen ja 
innovointiin;
6. Komissio tarkastelee ja arvioi 
perusteellisesti seitsemännen 
puiteohjelman nojalla perustettujen 
pilottikumppanuuksien (yhteiset 
teknologia-aloitteet, Euroopan 
elvytysohjelman alaiset julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet sekä 
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Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin alaiset osaamis- ja 
innovointiyhteisöt) ennen kuin se 
vahvistaa tuet nykyisille kumppanuuksille 
tai päättää uusien kumppanuuksien 
tukemisesta.
Komissio esittää tämän arvioinnin 
perusteella Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
ehdotuksia perustettujen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
hallinnoinnin ja toiminnan 
parantamisesta, jotta varmistetaan 
vaikuttavuus ja tehokkuus sekä avoimuus 
ja läpinäkyvyys ja vältetään eturistiriidat.
Arvioinnissa ja uudelleentarkastelussa 
käsitellään erityisesti vaikutuksia pk-
yrityksiin ja pieniin 
tutkimusorganisaatioihin, jotta voidaan 
varmistaa niiden tiiviimpi osallistuminen 
sekä tutkimusohjelman laatimiseen että 
toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 576
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimen rahoitus ei saa ylittää 
tukikelpoisten kustannusten 
kokonaismäärää vähennettynä toimen 
tuloilla.

1. Toimen rahoituksessa on noudatettava 
kaikkia 7 puiteohjelmassa määriteltyjä 
sääntöjä.

Or. en


