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LYHYET PERUSTELUT

Uuden varainhoitoasetuksen yleiset tavoitteet vastaavat pääpiirteissään kokonaistavoitetta, 
jonka mukaan EU:n politiikkaa toteutettaessa on turvattava moitteettoman varainhoidon 
periaate.

Varainhoitoasetuksella soveltamissääntöineen sekä monivuotisella rahoituskehyksellä ja 
vuotuisilla talousarvioilla on välitön vaikutus unionin tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiopolitiikkaan. Yhtenä varainhoitoasetuksen tärkeimmistä tavoitteista olisi oltava 
asianmukaisen tasapainon saavuttaminen taloudellisen vastuun ja edunsaajien 
joustomahdollisuuksien välillä.

ITRE-valiokunnan valmistelija pitääkin myönteisenä, että puiteohjelman hallinnollisia ja 
rahoituksellisia sääntöjä on pyritty enenevässä määrin yksinkertaistamaan koko ohjelmien ja 
hankkeiden keston ajan (hakeminen, arviointi ja hallinnointi), minkä pitäisi ensisijaisesti 
hyödyttää sidosryhmiä. Tutkimustoiminta on epävarma prosessi, johon sisältyy aina jonkin 
verran riskejä, ja tulosperusteinen rahoitus saattaa rajoittaa tutkimushankkeet vähemmän 
riskialttiisiin hankkeisiin ja markkinasuuntautuneeseen tutkimukseen, mikä haittaisi EU:n 
pyrkimyksiä huippuosaamiseen ja tieteen eturintamassa olevaan tutkimukseen.

Varainhoitoasetuksen liian jäykkä tulkinta on viime vuosina valitettavasti luonut 
riskihaluttomuuden kulttuurin ja asenteeksi on sen myötä otettu, ettei tutkimusohjelmiin 
osallistuviin luoteta lainkaan, mikä on vähentänyt täytäntöönpanon tehokkuutta. Tämä huoli 
on esitetty useissa julkilausumissa ja päätöslauselmissa, kuten Trust Researchers -aloitteen 
julkilausumassa ja yksinkertaistamisesta 11. marraskuuta 2010 annetussa EP:n 
päätöslauselmassa (2010/2079(INI)), ja tarvitaan pikaisesti asianmukaisia toimia, joilla 
yksinkertaistetaan puiteohjelmaan ja muihin unionin rahoitusvälineisiin liittyviä rahoitus- ja 
hallinnointisäännöksiä.

Eurooppalaisen tutkimuksen rahoituksen olisi pyrittävä kohti keskinäistä luottamusta ja 
vastuullista kumppanuutta, ja sen osallistujiin kohdistuvaa riskinsietokykyä olisi vahvistettava 
kaikissa vaiheissa joustavilla EU:n säännöillä, joita sovelletaan kansallisten sääntöjen ja 
käytänteiden mukaisesti. Tutkimusrahoituksen arvioinnin pitäisi perustua tutkimuksen 
luonteeseen, ja siinä pitäisi keskittyä huippuosaamiseen, relevanttiuteen ja vaikutukseen.

Yksinkertaistaminen

Valmistelija pitää myönteisinä ehdotuksia sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamisesta ja 
yhdenmukaistamisesta edelleen. Tässä yhteydessä on tärkeä muistaa, että yksinkertaistaminen 
ei ole erillinen tavoite vaan pikemminkin keino, jolla varmistetaan EU:n tutkimusrahoituksen 
houkuttelevuus ja saatavuus, ja että yksinkertaistamistoimien pitäisi myös helpottaa virheiden 
välttämistä. Valmistelija yhtyy käsitykseen, että tarkistuksia ja vakuuksia koskevat 
vaatimukset ovat tarpeen talousarviota koskevan kurinalaisuuden ja hyvän 
varainhallintokulttuurin säilyttämiseksi, mutta toisaalta tällaisten hallinnollisten rasitteiden 
pitäisi olla paremmassa suhteessa taloudellisiin riskeihin ja niissä olisi otettava huomioon 
tiettyjen politiikanalojen, kuten tutkimuksen, erityispiirteet.
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Valmistelija korostaa, että yksinkertaistamisen vuoksi sääntö, jonka mukaan avustukset 
pienenevät asteittain, olisi poistettava, kun on kyse toiminta-avustuksista, jotka myönnetään 
kertakorvauksina tai kiinteämääräisenä rahoituksena, ja kehottaa komissiota selventämään 
edelleen terminologiaa, jota käytetään puhuttaessa kiinteämääräisistä summista ja 
kertakorvauksista, sekä helpottamaan niiden käyttöä. Valmistelija katsoo, että kertakorvausten 
ja kiinteämääräisten maksujen olisi oltava poikkeuksellisia ja että niitä olisi käytettävä 
vapaaehtoisesti ja ainoastaan perustelluissa tapauksissa.

Ennakkomaksuista kertyneisiin korkoihin sovellettavat säännöt

Valmistelija tukee aietta poistaa välittömästi velvoite periä takaisin ennakkomaksuille 
kertyneet korot sekä poistaa velvoite avata erilliset korolliset tilit. Koron takaisinperintään 
liittyvä hallinnollinen rasite on suhteeton sen tavoitteeseen nähden, ja olisi tehokkaampaa 
sallia edunsaajien hallinnoimien ohjelmien maksuista kertyneiden korkojen uudelleenkäyttö.

Avustukset

Avustusten määritelmää on selvennettävä ja hallinnollista rasitetta on vähennettävä. 
Avustusten hallinnan tehostamiseksi ja avustusmenettelyjen yksinkertaistamiseksi avustuksia 
olisi voitava myöntää joko toimielimen päätöksellä tai avustuksen saajan kanssa tehtävällä 
kirjallisella sopimuksella.

Hyväksyttävä virheriski

Tutkimukseen ja innovointiin liittyy väistämättä riskinottoa, ja asianmukaisen hyväksyttävän 
riskitason määrittäminen on olennaisen tärkeää EU:n tason onnistuneelle tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikalle. Ehdotus sisällyttää varainhoitoasetukseen hyväksyttävien virheriskien 
käsite on myönteinen edistysaskel, joka saattaisi osaltaan vähentää sekä monimutkaisuutta 
että jälkitarkastuksia, varmistaa moitteettoman varainhoidon ja asianmukaisen valvonnan 
sopivan tasapainon sekä johtaa varainhallinnon yksinkertaistamiseen. Lisäksi komission 
täytyy varmistaa, että kaikki toimenpiteet luontaisen virheriskin alentamiseksi toteutetaan.

On ehdottoman tärkeää varmistaa osallistumista koskevien sääntöjen yhdenmukainen 
tulkitseminen ja soveltaminen sekä se, että niissä tunnustetaan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan olennaiset realiteetit. Valmistelija vaatii siksi virheiden ja mahdollisten 
korjaavien toimien perinpohjaista analysoimista ja niistä ilmoittamista. Hän myös pitää 
tarpeellisena sisällyttää varainhoitoasetukseen virheiden selkeämpi määritelmä.

Valmistelija suostuu siihen, että varainhoitoasetukseen otetaan erillisiä palkintoja koskevia 
säännöksiä. Palkintojen käyttöön on kannustettava, mutta niillä ei saa korvata asianmukaisesti 
järjestettyä rahoitusta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unionin tutkimuksen puiteohjelmien 
sääntöjä ja menettelyjä olisi 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava 
edelleen, kuten todetaan 
tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamisesta 11 päivänä 
marraskuuta 2010 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa1 sekä 
seitsemännen puiteohjelman 
väliarviointia käsittelevän 
asiantuntijaryhmän loppuraportissa, joka 
julkaistiin päätöksen N:o 1982/2006/EY 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
12 päivänä marraskuuta 2010.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 11. marraskuuta 2010 tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta (2010/2079(INI)) kehotettiin yksinkertaistamaan ja 
yhdenmukaistamaan varainhoitoasetuksen sääntöjä ja menettelyjä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osapuolten oikeuksien valvontaa 
koskevat täsmälliset, yhtenäiset ja avoimet 
säännöt;

Or. en

Perustelu

Parlamentti pyysi tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta
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11. marraskuuta 2010 hyväksymässään mietinnössä (2010/2079(INI), 29 kohta) esittämään 
osapuolten oikeuksien valvontaa koskevat täsmälliset, yhtenäiset ja avoimet säännöt, ja nämä 
periaatteet on otettava olennaiseksi osaksi talousarvion toteuttamisen sisäistä valvontaa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lainsäätäjä päättää asianmukaisella 
talousarvion aggregointitasolla 
sovellettavasta hyväksyttävän virheriskin 
tasosta SEUT-sopimuksen 322 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen. Päätös 
otetaan huomioon 157 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toteutettavassa vuotuisessa 
vastuuvapausmenettelyssä.

Esittäessään tarkistettuja tai uusia 
määrärahaehdotuksia komissio analysoi, 
arvioi ja tarvittaessa muuttaa 
riskinhallintajärjestelmää. Komissio myös 
arvioi selkeän menetelmän mukaisesti 
virheiden sekä ehdotetun lainsäädännön 
noudattamatta jättämisen riskin tason 
rahoituslähteittäin ja jäsenvaltioittain.

Or. en

Perustelu

Budjettivaliokunta on esittänyt 29 artiklaan uutta hyväksyttävää virheriskiä koskevaa tekstiä. 
Tämä teksti voi toimia perustana hyväksyttävän virheriskin käsitteelle, mutta lisäksi 
komission ehdotusta olisi analysoitava perusteellisesti ja tarvittaessa uudistettava. 
Hyväksyttävän virheriskin käsitettä ei pitäisi rajata yksin säännösten noudattamatta 
jättämiseen, vaan siihen olisi sisällytettävä myös etenkin tutkimusalan luontainen riski.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävän virheriskin taso perustuu 
valvonnan kustannus-hyötyanalyysiin. 
Jäsenvaltiot ja 55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut yhteisöt ja 
henkilöt ilmoittavat pyydettäessä 
komissiolle valvontakustannuksensa sekä 
talousarviosta rahoitettavien toimien 
lukumäärän ja koon.

Jos virheiden määrä tai säännösten 
noudattamatta jättämisen taso on 
ohjelman toteutuksen aikana jatkuvasti 
korkeampi kuin määrärahaehdotuksessa 
määritetty riskitaso, komissio määrittää 
valvontajärjestelmien heikkoudet ja 
analysoi mahdollisten korjaavien toimien 
kustannukset ja edut sekä toteuttaa 
asianmukaisia toimia, kuten 
sovellettavien säännösten 
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yksinkertaistaminen, ohjelman 
uudelleensuunnittelu, valvonnan 
tiukentaminen tai tarvittaessa toiminnan 
päättäminen.

Or. en

Perustelu

Jatkuvasti korkea säännösten noudattamatta jättämisen taso tai virhetaso olisi määritettävä 
selvästi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävän virheriskin tasoa 
seurataan tarkkaan ja sitä tarkistetaan, 
jos valvontaympäristössä tapahtuu 
merkittäviä muutoksia.

Poistetaan.

Or. en


