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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä […] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevista säännöistä
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Tavanomainen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0810),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 173 ja 183 artiklan sekä 188 artiklan toisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0465/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon xx.xx 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan ja talousarviovaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevissa säännöissä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon Euroopan 
parlamentin suositukset, jotka esitetään 
tiivistetysti tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamista 

(4) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevissa säännöissä olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon Euroopan 
parlamentin suositukset, jotka esitetään 
tiivistetysti tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamista 

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

koskevassa mietinnössä, sekä neuvoston 
suositukset tutkimuspuiteohjelmien 
hallinnollisten ja varainhoitoa koskevien 
vaatimusten yksinkertaistamisesta. 
Sääntöjen avulla olisi jatkettava Euroopan 
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007-
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
päätöksen N:o 1982/2006/EY ja 
asiantuntijaryhmän 12 päivänä 
marraskuuta 2010 julkaiseman lopullisen 
kertomuksen "seitsemännen 
puiteohjelman väliarviointi" mukaisesti jo 
toteutettuja yksinkertaistamistoimenpiteitä 
ja edelleen kevennettävä osallistujille 
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja 
vähennettävä varainhoitosäännösten 
monimutkaisuutta, jotta voidaan vähentää 
varainhoidon virheitä. Säännöissä olisi 
myös otettava huomioon ne huolenaiheet ja 
suositukset, jotka tutkimusyhteisö on 
esittänyt keskustelussa, joka on 
käynnistetty komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 29 päivänä huhtikuuta 2010 
antamalla tiedonannolla 
Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistaminen ja sitä seuranneella 9 
päivänä helmikuuta 2011 annetulla 
vihreällä kirjalla Haasteista 
mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys 
EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle 
sekä komission käynnistämällä 
sidosryhmäyhteisön julkisella 
kuulemisella. 

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta (COM(2011) 809 final) komission teettämässä 
vaikutustenarvioinnissa todetaan seuraavaa (s. 101): "Pidemmälle menevää 
yksinkertaistamista koskevassa sidosryhmien ja instituutioiden kuulemisessa ja Horisontti 
2020 -puiteohjelman vaikutustenarvioinnissa kävi kuitenkin selvästi ilmi, että parhaana 
pidetty vaihtoehto on todellisten kustannusten korvaamiseen perustuvan rahoitusmallin 
jatkaminen."
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Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhtenäisyyden varmistamiseksi unionin 
muiden rahoitusohjelmien kanssa 
Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi pantava 
täytäntöön noudattaen unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä […] annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o XX/XX  ja 
varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 
muuttamisesta […] annettua komission 
delegoitua asetusta (EU) N:o X/X.

(5) Yhtenäisyyden varmistamiseksi unionin 
muiden rahoitusohjelmien kanssa 
Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi pantava 
täytäntöön noudattaen unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä […] annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o XX/XX  ja 
varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 
muuttamisesta […] annettua komission 
delegoitua asetusta (EU) N:o X/X 
tutkimus- ja innovointitoimien 
erityisluonteen asianmukaisesta 
huomioon ottamisesta huolimatta.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi varmistettava integroitu 
lähestymistapa luomalla yhteiset puitteet 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toimille, jotta 
voidaan helpottaa osallistumista, 
yhdenmukaistaa välinevalikoimaa ja lisätä 
tieteellistä ja taloudellista vaikutusta sekä 
välttää päällekkäisyys ja hajanaisuus. Olisi 
sovellettava yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan 
luoda yhtenäinen kehys, joka helpottaa 
osallistumista Horisontti 2020  
puiteohjelman talousarviosta unionin 
rahoitusta saaviin ohjelmiin, mukaan 

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

lukien osallistuminen EIT:n hallinnoimiin 
ohjelmiin, yhteisyrityksiin ja muihin 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisiin 
rakenteisiin sekä osallistuminen 
jäsenvaltioiden SEUT-sopimuksen 185 
artiklan mukaisesti toteuttamiin ohjelmiin.

Or. en

(Ks. alla.)

Perustelu

Jotta pidettäisiin kiinni yksistä yhteisistä säännöistä, tässä asetuksessa olisi säädettävä 
mainittujen toimien tai ohjelmien erityissäännöistä, joiden myötä edelleen sallitaan jousto 
asetuksessa määritetyillä aloilla.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin rahoitustukea voitaisiin 
tarjota eri muodoissa valitsemalla 
asianmukaisin toimenpide, jolla tuetaan 
Horisontti 2020 -tavoitteita ja joka sopii 
tavoiteltujen edunsaajien erityistarpeisiin. 

Or. en

Perustelu

Lisätyllä johdanto-osan kappaleella halutaan korostaa, että eri tukimuotojen valinnan 
keskeisenä perusteena on pidettävä toimenpiteen soveltuvuutta tiettyyn tavoitteeseen.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Tutkimusyhteisöön osallistuvien 
tahojen erilaisen luonteen ja erilaisten 
erityistarpeiden vuoksi 
osallistumissäännöistä olisi vähennettävä 
välillisten kustannusten määrittämiseen 
liittyviä rahoitusprosenttien yhdistelmiä ja 
menetelmiä, mutta samalla olisi 
säilytettävä nykyinen 
yliopistojen/tutkimuskeskusten, 
teollisuuden, voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen ja pk-yritysten välinen erottelu, 
kuten tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta 
11. marraskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman1 17 
kohdassa selvästi todetaan.
_____________
1 EUVL C 74E, 13.3.2012, s. 34

Or. en

Perustelu

Parlamentin olisi palautettava mieliin Carvalhon mietinnön 17 kohta, jossa selvästi 



PR\903026FI.doc 9/77 PE489.632v01-00

FI

vaaditaan sellaista yksinkertaistettua järjestelmää, jossa pidetään kiinni nykyisestä (hyvin 
perustellusta) erottelusta sidosryhmien välillä, jotta estettäisiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman liiallinen yksinkertaistaminen, jonka myötä ei edes otettaisi huomioon 
sidosryhmien välisiä keskeisimpiä eroja, mikä voisi vaikuttaa ei-toivotulla tavalla siten, että 
epäsuotuisaan asemaan joutuneiden sidosryhmien osallistuminen vähenisi.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevissa säännöissä olisi 
otettava huomioon myös pk-yritysten ja 
pienten mid cap -yritysten erityiset 
rahoitustarpeet ja huomioitava 
asianmukaisesti erityyppisten pk-yritysten 
ja eri alojen ominaisuudet, jotta ne 
voisivat käyttää kaiken tutkimus- ja 
innovointipotentiaalinsa. Osallistumista 
koskevissa säännöissä olisi lyhennettävä 
sopimuksentekoon kuluvaa aikaa 
enintään kuuteen kuukauteen.

Or. en

Perustelu

Ks. Carvalhon mietinnön 38 ja 39 kohta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020  
puiteohjelman toimien osallistujille. 
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten 
korvaamista varten vahvistettava 

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

enemmän kertakorvauksina, kiinteinä 
osuuksina ja vakioyksikkökustannusten 
mukaisina korvauksina.

Or. en

Perustelu

Suuri jousto hankkeen täytäntöönpanon aikana ei yksinkertaista asioita osallistujien kannalta 
vaan ennemminkin päinvastoin. Jos käytössä on vain yksi rahoitusprosentti, tällöin ei oteta 
huomioon tiettyjen osallistujien erityistarpeita, ja tämä ei houkuta osallistujia, jotka tekevät 
tutkimusta innovaatiohankkeessa. On epätodennäköistä, että muut osallistujat rahoittaisivat 
tutkimuskumppaneita. Tämä järjestelmä vaikeuttaisi siis yhteenliittymähankkeita ja 
viivästyttäisi merkittävästi hakumenettelyä. 

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin alan 
erityisiin haasteisiin olisi vastattava 
ottamalla käyttöön uusia rahoitusmuotoja, 
kuten palkinnot, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 
hankinta sekä erityyppisiä rahoituselimiä, 
kuten SEUT:n 185 ja 187 artiklaan sekä 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [55] artiklaan 
perustuvat olemassa olevat ja kaavaillut 
ohjelma-aloitteet. Uudet rahoitusmuodot 
ja erityyppiset rahoituselimet edellyttävät 
erityisiä sääntöjä, joista olisi säädettävä 
tässä asetuksessa.

Or. en

Perustelu

Yksien sääntöjen idean vahvistamiseksi osallistumista koskeviin sääntöihin on lisätty uusi 
osasto "erityismääräykset", joka tulee kattamaan erityyppiset rahoituselimet sekä saatavissa 
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olevat uudet rahoitusmuodot.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) On asianmukaista käyttää erilaisia 
rahoitusmuotoja ja tarvittaessa yhdistää 
erityyppisiä rahoituselimiä. 
Rahoitusvälineitä olisi käytettävä 
erityisesti täydentävästi tapauksissa, joissa 
niillä autetaan rahoittamaan tutkimusta 
ja innovaatioita aikaisempaa enemmän 
yksityisellä rahoituksella, myös 
riskipääomasijoituksilla innovatiivisiin 
yrityksiin ja erityisesti pk-yrityksiin, ja 
joissa tavoiteltuja tuloksia ei voida 
saavuttaa tehokkaasti apurahojen avulla 
ja joissa toimet koostuvat pääasiassa 
markkinaläheisistä toimista.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineiden avulla pyritään vauhdittamaan ja helpottamaan yksityisiä sijoituksia 
innovaatioihin ja lieventämään kehitysvaiheen vaikeuksia. Rahoitusvälineiden ja 
markkinaläheisten toimien yhdistelmää olisi vahvistettava ja korostettava kaikkialla 
osallistumista koskevissa säännöissä, ja tätä varten olisi laadittava erillinen artikla 
"erityismääräyksiin", joissa säädetään rahoitusvälineiden käytön yleisistä ehdoista.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen 
kanssa julkisten menojen tehokkuuden

(14) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävällä rahoituksella olisi 
varmistettava julkisten menojen tehokkuus
ja estettävä sellaiset markkinavääristymät
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varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen, 
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa.

kuin yksityisten varojen syrjäyttäminen, 
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa.

Or. en

Perustelu

Koska valtiontukisäännöt on osoitettu ainoastaan jäsenvaltioille eikä niitä sovelleta  
tutkimukseen ja innovaatioihin myönnettävään unionin rahoitukseen, valtiontukisääntöjä 
koskeva viittaus on poistettava sekaannusten välttämiseksi. Markkinavääristymien estämistä 
koskeva yleinen tavoite on kuitenkin edelleen mainittava.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Unionin taloudellisia etuja olisi 
menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava oikeasuhtaisin toimenpitein ja 
varmistettava luottamuksen ja valvonnan 
tarkoituksenmukainen tasapaino.

Or. en

Perustelu

Viittaus on Carvalhon mietinnön 11 kohdan ja Horisontti 2020 -asetuksen mukainen.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
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mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.
On korostettava nykyistä enemmän tuetun 
toiminnan avulla synnytetyn tiedon 
mahdollisimman laajaa käyttöä ja 
levittämistä, jopa tällaisen tiedon 
kaupallista hyödyntämistä.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. EIT voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
poikkeavat tässä asetuksessa tai 
asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
vahvistetuista säännöistä, jos tästä 
säädetään perussäädöksessä tai jos 
komissio antaa siihen suostumuksensa 
tapauksissa, joissa rahoituselimen erityiset 
toimintatarpeet sitä edellyttävät, erityisesti 
tulosten omistajuuden, käyttöoikeuksien, 
hyödyntämisen ja levittämisen yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Rahoituselinten omien erityissääntöjen salliminen on vastoin ajatusta ottaa käyttöön vain 
yhdet säännöt olennaisena yksinkertaistamistoimena. Poikkeuksien rajat ja laajuus olisi 
määritettävä tätä varten tarkoitetuissa "erityissäännöksiin" kuuluvissa artikloissa, joissa 
haetaan tasapainoa sääntöjen tarkoituksenmukaisen jouston ja välttämättömän 
luotettavuuden ja johdonmukaisuuden välillä.  Asia on olennaisen tärkeä, koska komissio 
delegoi näille rahoituselimille talousarvion toteuttamistehtäviä.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2) ’liitännäisosallistujalla’ mitä tahansa 
oikeussubjektia, joka on suoraan tai 
välillisesti osallistujan määräysvallassa tai 
saman suoran tai välillisen määräysvallan 
alainen kuin osallistuja tai jonka 
määräysvallassa osallistuja on suoraan tai 
välillisesti;

2) ’liitännäisosallistujalla’ mitä tahansa 
oikeussubjektia, joka on suoraan tai 
välillisesti osallistujan määräysvallassa tai 
saman suoran tai välillisen määräysvallan 
alainen kuin osallistuja tai jonka 
määräysvallassa osallistuja on suoraan tai 
välillisesti. Valvonta voidaan suorittaa 
missä tahansa 7 artiklan 2 kohdassa 
säädetyssä muodossa; 

Or. en

Perustelu

Valvontaa koskevan viittauksen olisi oltava ennemminkin tässä kuin piilotettuna 2 artiklan 2 
kohtaan.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’tausta-aineistolla’ sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) ’tausta-aineistolla’ sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen, jotka ii) omistava 
osallistuja on luonut toimen ulkopuolella 
ja liittänyt toimeen, joita iii) tarvitaan 
epäsuoran toimen toteuttamiseen tai 
epäsuoran toimen tulosten käyttämiseen 
ja jotka iv) osallistujat ovat yksilöineet 42 
artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Peruste ii) on osoittautunut hyödylliseksi seitsemännessä puiteohjelmassa. Tarvetta koskevaa 
perustetta olisi myös sovellettava, ja se on ilmoitettava selvästi.
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Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) ’markkinaläheisillä toimilla’
olemassa olevan tieteellisen, teknisen, 
liiketoiminta- ja muun asiaa koskevan 
tiedon ja taitojen hankkimista, 
yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä 
suunnitelmien ja järjestelyiden tai mallien 
laatimiseksi uusille, muutetuille tai 
parannetuille tuotteille, prosesseille tai 
palveluille, mukaan lukien prototypointi, 
koetuotanto, testaus, demonstrointi, 
pilotointi ja markkinoiden laajempi 
haltuunotto;

Or. en

Perustelu

Koska rahoitusta koskevasta erosta on säädettävä tässä, eron olisi perustuttava 
johdonmukaiseen määritelmään, jossa turvaudutaan tunnustettuun käsitteeseen, jossa 
tutkimustoiminta erotetaan markkinaläheisistä toimista. 'Kokeellisen kehittämisen' 
määritelmä, josta on säädetty Yhteisön puitteissa tutkimus- ja kehitystyöhön sekä 
innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2006/C 323/01), vaikuttaa 
asianmukaisimmalta. 

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’levittämisellä’ tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien niiden 
julkaiseminen missä tahansa muodossa;

7) ’levittämisellä’ tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien julkaisuja, 
joissa kuvaillaan, analysoidaan ja 
tulkitaan tutkimusta missä tahansa 
muodossa;

Or. en
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) ’käytöllä/hyödyntämisellä’ tulosten 
suoraa tai epäsuoraa käyttöä muussa kuin 
kyseiseen epäsuoraan toimeen kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa tai tuotteen tai 
prosessin kehittämistä, luomista ja 
markkinointia tai palvelun luomista ja 
tarjoamista;

Or. en

Perustelu

’Käytön/hyödyntämisen’ määritelmä on lisättävä sen selventämiseksi, että tulosten 
kaikenlainen sisäinen tai ulkoinen käyttö kuuluu ’käyttöön/hyödyntämiseen' (esim. sisäinen 
tutkimus, kolmannen osapuolen tutkimus, oma käyttö).

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b) ’oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla 
ehdoilla’ rahoitusehtoja, joissa otetaan 
huomioon käyttöoikeuksia koskevan 
pyynnön erityisolosuhteet, erityisesti sen 
edustan tai taustan todellinen tai 
potentiaalinen arvo, johon 
käyttöoikeuksia pyydetään, ja/tai 
kaavaillun käytön laajuutta, kestoa tai 
muita ominaisuuksia;

Or. en

Perustelu

‘Oikeudenmukaisten ja kohtuullisten ehtojen' määritelmä asetusehdotuksessa on tärkeä, koska 
termiä käytetään usein eri puolilla asetusta. Siinä pitäisi olla voimakkaampi pyrkimys kohti 
mitattavissa olevia rahoitusehtoja kuin seitsemännessä puiteohjelmassa.
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Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’rahoituselimellä’ komission 
ulkopuolista elintä tai viranomaista, jolle 
komissio on antanut talousarvion 
täytäntöönpanotehtäviä asetuksen N:o 
XX/XX [Horisontti 2020 -puiteohjelma] 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti;

8) ’rahoituselimellä’ asetuksen N:o 
XX/XX [varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitettua
komission ulkopuolista elintä tai 
viranomaista, jolle komissio on antanut 
talousarvion täytäntöönpanotehtäviä;

Or. en

Perustelu

Viitteiden viitteitä on vältettävä oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’ohjelmien yhteisrahoitustoimella’ 
toimea, jonka rahoitukseen myönnettävän 
avustuksen pääasiallisena tarkoituksena on 
täydentää yksittäisiä ehdotuspyyntöjä tai 
ohjelmia, joita rahoittavat tutkimus- ja 
innovointiohjelmia hallinnoivat tahot, jotka 
eivät ole unionin elimiä;

12) ’ohjelmien yhteisrahoitustoimella’ 
toimea, jonka rahoitukseen myönnettävän 
avustuksen pääasiallisena tarkoituksena on 
täydentää yksittäisiä ehdotuspyyntöjä tai 
ohjelmia, joita rahoittavat tutkimus- ja 
innovointiohjelmia hallinnoivat tahot, jotka 
eivät ole unionin elimiä. Toimiin voivat 
sisältyä eri maiden ohjelmien 
verkottamista ja koordinointia täydentävät 
toimet.

Or. en

Perustelu

Lisäys siirretty tähän 2 artiklan 5 kohdasta.
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Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’tuloksilla’ toimessa tuotettuja tietoja 
ja tietämystä riippumatta niiden muodosta 
tai luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä niihin liittyviä oikeuksia, 
muun muassa teollis- ja tekijänoikeuksia;

15) ’tuloksilla’ toimessa tuotettuja tietoja,
tietämystä, päämääriä ja muita 
konkreettisia tuloksia riippumatta niiden 
muodosta tai luonteesta taikka siitä, 
voidaanko ne suojata, sekä niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia. Julkaisuja, joissa 
kuvaillaan, tulkitaan tai analysoidaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
rahoituksen välittömänä seurauksena 
saatuja tietoja tai tietämystä, ei pidetä 
tuloksina.

Or. en

Perustelu

Konkreettiset tulokset olisi lisättävä kohtaan oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi. On 
lisättävä esimerkkejä teollis- ja tekijänoikeuksista, sillä ne auttavat havainnollistamisessa. 
Tulosten määritelmässä on todettava selvästi, etteivät tuloksiin kuulu tutkimusjulkaisut, joihin 
on myönnettävä avoin käyttöoikeus.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) ’työsuunnitelmalla’ komission 
hyväksymän työohjelman kaltaista 
asiakirjaa, jonka sellaiset rahoituselimet 
hyväksyvät, joiden tehtäväksi on annettu 
panna täytäntöön osa Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta asetuksen (EU) N:o 
XX/XX [Horisontti 2020 -puiteohjelma] 
9 artiklan 2 kohdan artiklan mukaisesti

Poistetaan.

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)
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Or. en

Perustelu

Yksinkertaisuuden, selvyyden ja käytettävyyden vuoksi ’työsuunnitelmaa’, kuten rahoituselin 
on sen luonnostellut vuotuisessa työsuunnitelmassa, on kutsuttava ’työohjelmaksi’, ja 
komission on hyväksyttävä se samalla tavalla kuin Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) 
työohjelma Horisontti 2020 -erityisohjelman 5 artiklan 3 kohdassa esitetyllä tavalla.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a) ’jäsenvaltion takaamalla’ sitä, että 
osallistuvan oikeushenkilön taloudellinen 
elinkelpoisuus on varmistettu jäsenvaltion 
sitoumuksella.

Or. en

Perustelu

Kyseisen aseman määritelmä vaikuttaa tärkeältä sekaannusten välttämiseksi, kuten 
seitsemännen puiteohjelman alussa.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan 2 alakohdassa 
tarkoitettu määräysvalta voi syntyä millä 
tahansa 7 artiklassa säädetyllä tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaus on siirretty 2 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla - 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdan 12 kohdassa 
tarkoitettuihin toimiin voivat sisältyä 
myös eri maiden ohjelmien verkottamista 
ja koordinointia täydentävät toimet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaus on siirretty 2 artiklan 1 kohdan 12 alakohtaan.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jollei täytäntöönpanoa koskevista 
sopimuksista tai päätöksistä muuta johdu, 
kaikkea toimen yhteydessä 
luottamuksellisina ilmoitettua tietoa ja 
tietämystä on pidettävä luottamuksellisena 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevat säännöt.

Jollei täytäntöönpanoa koskevista 
sopimuksista tai päätöksistä muuta johdu, 
unionin toimielinten ja elinten sekä 
toimen osallistujien on pidettävä kaikkea 
toimen yhteydessä luottamuksellisina 
ilmoitettua tietoa ja tietämystä
luottamuksellisena ottaen asianmukaisesti 
huomioon turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevat säännöt.

Or. en

Perustelu

Kyseisessä 3 artiklassa on selvästi ilmoitettava, kenen on pidettävä tietoja luottamuksellisina 
(unionin toimielinten ja elinten sekä toimen osallistujien).

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa pyynnöstä unionin 
toimielinten ja elinten, jäsenvaltion tai 
assosioituneen maan käyttöön hallussaan 

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

olevat hyödylliset tiedot, jotka sillä on 
unionin rahoitusta saaneen toimen 
puitteissa osallistujan aikaansaamista 
tuloksista, edellyttäen että molemmat 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
säännösten soveltamista:

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen ”Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat” kuuluvissa ”Turvalliset 
yhteiskunnat” -toimissa komissio voi antaa 
unionin toimielinten ja elinten tai 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
käyttöön hallussaan olevat hyödylliset 
tiedot, jotka sillä on unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksista.

Erityistavoitteeseen ”Turvalliset 
yhteiskunnat – Euroopan ja sen 
kansalaisten vapauden ja turvallisuuden 
suojaaminen” kuuluvissa toimissa
komissio voi antaa unionin toimielinten ja 
elinten tai jäsenvaltioiden kansallisten 
viranomaisten käyttöön hallussaan olevat 
hyödylliset tiedot, jotka sillä on unionin 
rahoitusta saaneen osallistujan tuloksista.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimea koskevassa työohjelmassa 
voidaan rajoittaa kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan tai sen osiin, jos 
edellytykset, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden oikeussubjektit voivat 
osallistua kolmannen maan tutkimus- ja 
innovointiohjelmiin, katsotaan unionin 
etujen vastaisiksi.

2. Toimea koskevassa työohjelmassa 
voidaan rajoittaa kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan tai sen osiin, jos 
edellytykset, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden oikeussubjektit tai niiden 
paikalliset yksiköt voivat osallistua 
kolmannen maan tutkimus- ja 
innovointiohjelmiin, katsotaan unionin 
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etujen vastaisiksi.

Or. en

Perustelu

On rohkaistava vastavuoroista pääsyä kolmansien maiden ohjelmiin, myös eurooppalaisten 
monikansallisten yritysten tutkimus- ja kehityslaboratorioiden pääsyä näihin.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä,
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä tai
ohjelmien yhteisrahoitustoimista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan, koska 
oikeussubjekti pystyy kilpailemaan yli 
rajojen ja käsittelemään eurooppalaisen 
ulottuvuuden yhteiskunnallisia haasteita.

Or. en

Perustelu

Yhden osallistujan sääntöä koskevat edellytykset on esitettävä asetustekstissä selvästi. 

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
8 artiklan 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, koordinointi- ja tukitoimissa ja 
koulutus- ja liikkuvuustoimissa 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti.

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, koordinointi- ja tukitoimissa ja 
koulutus- ja liikkuvuustoimissa 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, koska 
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oikeussubjekti pystyy kilpailemaan yli 
rajojen ja käsittelemään eurooppalaisen 
ulottuvuuden yhteiskunnallisia haasteita.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotuspyynnössä ei alustavasti rajoiteta 
kyseisestä ehdotuspyynnöstä
rahoitettavien toimien määrää ainoastaan 
yhteen toimeen.

Or. en

Perustelu

Jotta pidettäisiin kiinni kilpailukyvyn ajatuksesta kilpailuprosessissa, olisi poistettava yleinen 
rajoitus siitä, että kustakin aihepiiristä myönnetään rahoitusta vain yhteen hankkeeseen. 
Muutoin, riippuen kilpailun alan erikoisuudesta ja yksityiskohdista, kyseinen rajoitus saattaa 
vaarantaa laatuperusteen. 

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 
luonnos suunnitelmaksi tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä varten.

1. Ehdotusten on sisällettävä luonnos 
suunnitelmaksi tulosten hyödyntämistä ja 
levittämistä varten, mikäli 
ehdotuspyynnössä nimenomaisesti näin 
vaaditaan.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta 
koskevien ehdotusten on sisällettävä 
tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista 
toimilupia ja valvontaa koskevista 
toimenpiteistä sekä tiedot annettavista 
eettisistä hyväksynnöistä. Ihmisalkion 
kantasolujen tuottamisen osalta on 
sovellettava laitoksiin, organisaatioihin ja 
tutkijoihin tiukkoja luvananto- ja 
valvontamenettelyjä asianomaisten 
jäsenvaltioiden oikeudellisten puitteiden 
mukaisesti.

2. Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta 
koskevien ehdotusten on sisällettävä tiedot 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamista toimilupia ja 
valvontaa koskevista toimenpiteistä sekä 
tiedot annettavista eettisistä 
hyväksynnöistä. Ihmisalkion kantasolujen 
tuottamisen osalta on sovellettava 
laitoksiin, organisaatioihin ja tutkijoihin 
tiukkoja luvananto- ja valvontamenettelyjä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
oikeudellisten puitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ristiriitainen sanamuoto. Kaikkien ihmisalkion kantasolujen tutkimusta koskevien ehdotusten 
on sisällettävä tiedot toimilupia ja valvontaa koskevista toimenpiteistä.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
12 artiklan 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3a. Komissio laatii valintamenettelystä 
ohjeet, joissa selvitetään 
myöntämisperusteiden soveltamista ja 
määritetään erityisten painotusten ja raja-
arvojen vaikutuksia valintamenettelyyn. 
Kyseiset ohjeet julkaistaan 
samanaikaisesti ensimmäisen 
työohjelman kanssa.

Or. en

Perustelu

Komission olisi tarjottava kaikki tarvittava apu, jotta Horisontti 2020 -puiteohjelman 
saatavuus lisääntyisi ja menestyneiden ehdotusten määrä kasvaisi. Sidosryhmät arvostaisivat 
hyvin paljon valintamenettelyä koskevia selkeitä ohjeita, ja nämä helpottaisivat uusien ja 
kokemattomien hakijoiden hakuprosessia.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa etukäteen vain koordinaattorien 
taloudelliset toimintaedellytykset, jos 
toimeen unionilta haettu rahoitus on 
vähintään 500 000 euroa; tätä ei kuitenkaan 
sovelleta, jos käytettävissä olevien tietojen 
perusteella on perusteltua epäillä 
koordinaattorin tai muiden osallistujien 
taloudellisia toimintaedellytyksiä.

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa etukäteen vain koordinaattorien 
taloudelliset toimintaedellytykset, jos 
toimeen unionilta haettu rahoitus on 
vähintään 500 000 euroa; tätä ei kuitenkaan 
sovelleta, jos käytettävissä olevien tietojen 
perusteella on perusteltua epäillä 
koordinaattorin tai muiden osallistujien 
taloudellisia toimintaedellytyksiä.
Komissio tarjoaa yksinkertaisen ja 
käyttäjäystävällisen sähköisen välineen, 
jotta hakijat voivat tarkistaa taloudelliset 
toimintaedellytyksensä.

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen tarkistusmenetelmää varten.
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Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on huolehdittava siitä, että 
hakijoita varten on käytössä 
uudelleentarkastelumenettely siltä varalta, 
jos hakijat katsovat, ettei heidän 
ehdotustaan ole arvioitu näissä säännöissä, 
asianomaisessa työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa ja ehdotuspyynnössä 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

1. Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on huolehdittava siitä, että 
hakijoita varten on käytössä 
uudelleentarkastelumenettely siltä varalta, 
jos hakijat katsovat, ettei heidän 
ehdotustaan ole arvioitu näissä säännöissä, 
asianomaisessa työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa, ehdotuspyynnössä ja 
komission laatimissa valintamenettelyä 
koskevissa ohjeissa vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti.

Or. en

(Ks. 14 artiklan 3 a kohdan sanamuoto.)

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii läheisessä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tämän asetuksen 
mukaisen vakioavustussopimuksen, jossa 
se ottaa huomioon kyseisen 
rahoitusohjelman piirteet.  Jos 
vakioavustussopimukseen on tarpeen 
tehdä huomattavia muutoksia, komissio 
tarkistaa sitä asianmukaisella tavalla 
läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Seitsemännessä puiteohjelmassa komission oli laadittava vakioavustussopimus (puiteohjelma-
asetuksen 19 artiklan 8 kohta). Tästä olisi säädettävä myös Horisontti 2020 -asetuksessa, 
jotta rajoitettaisiin poikkeamista yksistä säännöistä, sillä muutoin asia jää yksittäisten 
pääosastojen ja rahoituselinten harteille.
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Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet.  
Siinä vahvistetaan myös niiden 
oikeussubjektien oikeudet ja 
velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana.

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet.  
Siinä vahvistetaan myös niiden 
oikeussubjektien oikeudet ja 
velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana. 
Avustussopimuksen on oltava tämän 
asetuksen mukainen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että avustussopimuksessa otetaan tämä asetus huomioon kaikilta 
osin eikä siihen liitetä uusia tulkintoja.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksessa voidaan määrittää 
käyttöoikeuksiin, hyödyntämiseen ja 
levittämiseen liittyviä osallistujien 
oikeuksia ja velvoitteita, jotka ovat lisänä 
tässä asetuksessa määriteltyihin oikeuksiin 
ja velvoitteisiin.

3. Avustussopimuksessa voidaan määrittää 
käyttöoikeuksiin, hyödyntämiseen ja 
levittämiseen liittyviä osallistujien 
oikeuksia ja velvoitteita, jotka ovat lisänä 
tässä asetuksessa määriteltyihin oikeuksiin 
ja velvoitteisiin. Komissio varmistaa, että 
lisäoikeuksia ja -velvoitteita sovelletaan 
kaikkiin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettuihin toimiin yhtenäisesti ja 
johdonmukaisesti.

Or. en



PE489.632v01-00 28/77 PR\903026FI.doc

FI

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio, asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus] X artiklan mukaisesti, 
tai asianomainen rahoituselin voi 
tarvittaessa tehdä avustussopimusten sijasta 
avustuspäätöksiä. Näihin päätöksiin 
sovelletaan tarpeellisin mukautuksin tämän 
asetuksen avustussopimuksia koskevia 
säännöksiä.

Komissio, asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus] X artiklan mukaisesti, 
tai asianomainen rahoituselin voi 
tarvittaessa, ja kun on välttämätöntä 
rahoitetun toimen suoraviivaisen 
menettelytavan vuoksi, tehdä 
avustussopimusten sijasta 
avustuspäätöksiä. Näihin päätöksiin 
sovelletaan tarpeellisin mukautuksin tämän 
asetuksen avustussopimuksia koskevia 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Avustussopimusten käytön ehdot on määriteltävä täsmällisemmin.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17a artikla
Avustuksen ajankohta

Komission tai asiasta vastaavan 
rahoituselimen on varmistettava, että 
kulloisessakin ehdotuspyynnössä esitetyn 
ehdotusten toimittamisen määräajan ja 
avustussopimuksen, tai tarvittaessa 
avustuspäätöksen, allekirjoittamisen 
välinen aika rajoitetaan enintään kuuteen 
kuukauteen. Määräaikaa voidaan 
poikkeustapauksissa pidentää yhdellä 
kuukaudella.

Or. en

(Ks. Carvalhon mietinnön 38 ja 39 kohdan sanamuoto.)
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Perustelu

Tämä on olennaisin tekijä, kun pyritään parantamaan eri alojen osallistumista Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan verrattuna seitsemänteen puiteohjelmaan. Seitsemännestä 
puiteohjelmasta myönnetyn avustuksen saaminen on kestänyt keskimäärin 350 päivää. 
Komission INFSO-pääosasto on saavuttanut 270 päivän keskiarvon. Komission tavoite 
lyhentää prosessiin keskimäärin kuluvaa aikaa 100 päivällä ei ole tyydyttävä, koska INFSO-
pääosasto on jo melkein saavuttanut tämän, eikä asetusehdotuksessa ole esitetty konkreettisia 
parannusehdotuksia.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai asianomainen rahoituselin 
voi perustaa suojatun sähköisen 
järjestelmän osallistujien välistä
tiedonvaihtoa varten.  Järjestelmän kautta 
toimitettu asiakirja, mukaan lukien 
avustussopimukset, katsotaan kyseisen 
asiakirjan alkuperäiseksi kappaleeksi, jos 
sen toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Komissio perustaa suojatun sähköisen 
järjestelmän osallistujien välistä 
tiedonvaihtoa varten. Järjestelmän kautta 
toimitettu asiakirja, mukaan lukien 
avustussopimukset, katsotaan kyseisen 
asiakirjan alkuperäiseksi kappaleeksi, jos 
sen toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaisuuden vuoksi ihannetapauksessa olisi vain yksi sähköinen järjestelmä ja 
käyttäjäportaali.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
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täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu osallistujan 
omiin velkoihin, jollei takuurahastoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu. 
Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle tai rahoituselimelle ilmoitetaan 
kaikista tapahtumista, joilla voi olla 
vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Velvoitteensa 
laiminlyöneelle osallistujalle myönnetty 
tai varattu rahoitus on annettava muiden 
osallistujien saataville, jotta nämä voivat 
kattaa alun perin velvoitteensa 
laiminlyöneelle osallistujalle 
kohdennetun työn suorittamisesta 
aiheutuneet kustannukset. Rahoitus on 
vapautettava koordinaattorin käyttöön, 
kun velvoitteensa laiminlyöneelle 
osallistujalle tarkoitetun toimen on määrä 
alkaa.  Kunkin osallistujan taloudellinen 
vastuu rajoittuu osallistujan omiin 
velkoihin, jollei takuurahastoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Osallistujien on 
huolehdittava siitä, että komissiolle tai 
rahoituselimelle ilmoitetaan ajoissa 
kaikista tapahtumista, joilla voi olla 
vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

Or. en

Perustelu

Jos osallistuja ei noudata velvoitteitaan, toimen täytäntöönpano jatkuu kokonaisuudessaan, 
jos mahdollista, ja velvoitteensa laiminlyöneelle osallistujalle myönnetty tai varattu rahoitus 
asetetaan muiden kumppanien saataville niille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Konsortion jäsenten, jotka haluavat 
osallistua toimeen, on nimettävä 
keskuudestaan koordinaattori, joka on 
mainittava avustussopimuksessa.

1. Konsortion jäsenten, jotka haluavat 
osallistua toimeen, on nimettävä 
keskuudestaan koordinaattori, joka on 
mainittava avustussopimuksessa.
Koordinaattori toimii keskeisenä 
yhteyshenkilönä konsortion jäsenten 
välillä, edustaa konsortiota suhteissa 
komissioon tai asiasta vastaavaan 
rahoituselimeen sekä valvoo, että 
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konsortion jäsenet noudattavat 
avustussopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan. 

Or. en

Perustelu

Koordinaattorin roolia ja hänen tehtäviään on kuvailtava tarkemmin.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeen osallistuvien konsortion 
jäsenten on tehtävä sisäinen sopimus 
(konsortiosopimus), lukuun ottamatta 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
taikka ehdotuspyynnössä mainittuja 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia.

2. Toimeen osallistuvien konsortion 
jäsenten on tehtävä sisäinen sopimus, jossa 
määritetään konsortion jäsenten oikeudet 
ja velvoitteet (konsortiosopimus). 

Or. en

Perustelu

Konsortiosopimuksen pääasiallinen tarkoitus (konsortion jäsenten oikeudet ja velvoitteet) on 
esitettävä tekstissä. Aiemmista puitesopimuksista saatu kokemus on osoittanut, että 
ennakkoon tehty konsortiosopimus helpottaa hankkeen täytäntöönpanoa, mistä syystä se olisi 
katsottava vakiomenettelyyn kuuluvaksi.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Konsortiosopimuksessa voidaan 
säätää muun muassa:
(a) konsortion sisäisestä organisoinnista;
(b) unionin rahoituksen jakamisesta;

(c) levittämistä ja käyttöä sekä 
käyttöoikeuksia koskevista, luvun III 
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sääntöjä sekä avustussopimuksen 
määräyksiä täydentävistä säännöistä;
(d) konsortion sisäisten riitojen 
ratkaisusta, vallan väärinkäyttöä koskevat 
tapaukset mukaan lukien;
(e) vastuusta, vahingonkorvauksista ja 
luottamuksellisuutta koskevista 
järjestelyistä osallistujien välillä.
Konsortion jäsenet voivat tehdä 
konsortiossa mitä tahansa järjestelyjä, 
joita ne pitävät sopivina siinä määrin, 
etteivät ne ole ristiriidassa 
avustussopimuksen tai tämän asetuksen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Konsortiosopimuksista saadun kokemuksen perusteella on suositeltavaa täsmentää 
konsortiosopimuksen vähimmäissisältö.

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Konsortio voi ehdottaa osallistujan 
lisäämistä tai poistamista asiaa koskevien 
avustussopimuksen määräysten mukaisesti 
edellyttäen, että tämä muutos on 
sopusoinnussa osallistumisedellytysten 
kanssa, ei vaikuta haitallisesti toimen 
toteuttamiseen eikä ole vastoin 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

3. Konsortio voi ehdottaa osallistujan tai 
koordinaattorin lisäämistä tai poistamista 
asiaa koskevien avustussopimuksen 
määräysten mukaisesti edellyttäen, että 
tämä muutos on sopusoinnussa 
osallistumissääntöjen kanssa, ei vaikuta 
haitallisesti toimen toteuttamiseen eikä ole 
vastoin yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta.

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
21 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Avustukset voidaan myöntää missä tahansa 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus] [116] artiklassa 
säädetyssä muodossa.

Avustukset voidaan myöntää missä tahansa 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus] [116] artiklassa 
säädetyssä muodossa ottaen huomioon 
toimen tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Säännöissä on korostettava toimen tavoitteita pääasiallisena perusteena avustuksen muotoa 
valittaessa.

Tarkistus 53
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

(Lisää uusi taulukko tämän tarkistuksen jälkeen, ks. tarkistus 54)

Perustelu

Sen seurauksena, että käyttöön otetaan jälleen vaihtoehto kaikkien kustannusten perusteella 
tehtävästä korvauksesta, ehdotettujen korvausosuuksien mukauttaminen vaikuttaa olennaisen 
tärkeältä, jotta noudatettaisiin yhteisrahoitusperiaatetta ja vältettäisiin unionin kustannusten 
huomattava kasvu hankekohtaisesti. Yhden korvausosuuden sijaan on käytettävä alennettuja 
korvausosuuksia, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon kustannusten laskentamenetelmä 
ja osallistujatyyppi oheisen taulun ehtojen mukaisesti.
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Tarkistus 54

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

Komission teksti

Tarkistus

Toiminnan tyyppi
Kustannusten 

laskenta-
Osallistujatyyp-

pi
menetelmä Yliopisto/TTL/m

uu
Pk-yritys Teollisuus

Tutkimus ja
suorat kust. + 

kiinteä korvaus 100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

kehitys kaikki kust. 70% 70% 50%
Markkina-
läheinen

suorat kust. + 
kiinteä korvaus 100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

kaikki kust. 70% 50% 35%

Or. en

(Ks. tarkistus 53)

Perustelu

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

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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yhteisrahoitusperiaatteen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 56
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 57
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hallinto- ja koordinointitoiminnan 
kustannusten osalta koordinoiva 
osallistuja saa seitsemän prosentin 
kiinteän lisäkorvauksen suorista 
tukikelpoisista kustannuksista 
kattaakseen hallinto- ja 
koordinointitoiminnan kustannukset.

Or. en

Perustelu

Hallinto- ja koordinointitoimet (jotka ovat yleensä enintään 7 prosenttia hankkeen 
kokonaiskustannuksista) olisi korvattava seitsemännen puiteohjelman tavoin kokonaan, jotta 
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vältyttäisiin siltä, etteivät kyseiset toimet enää kiinnosta osallistujia.  Kiinteämääräinen 
korvaus on tässä yhteydessä suotuisin vaihtoehto, sillä tämä ei lisää hallinnollista taakkaa, 
kuten erilaisten ajankäytön järjestelmien jne. myötä tapahtuisi.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Mitä tulee 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 
säädetyissä perustelluissa tapauksissa 
vaikuttamatta saman kustannuserän 
päällekkäisen rahoittamisen välttämiseen. 

Or. en

Perustelu

Koska eri ohjelmien yhteisrahoitustoimet vaihtelevat hyvin paljon, sovellettavan 
korvausosuuden vahvistaminen työohjelmassa olisi suotuisin vaihtoehto. Toisessa 
alakohdassa sallitaan kumulatiivinen rahoitus erityisesti markkinaläheisissä toimissa 
esimerkiksi rakennerahaston varoin.

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Mitä tulee osallistujatyypin 
varmistamisessa käytettävään 
validointiprosessiin, yhtenäisen 
rekisteröintijärjestelmän tietoja on 
käytettävä mahdollisimman laajasti. 
Aiemmissa puiteohjelmissa validoitujen 
yksikköjen ei tarvitse hankkia validointia 
toistamiseen, ellei yksikön oikeudellinen 
asema ole muuttunut tai, pk-yritysten 
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ollessa kyseessä, yritys ei enää kuulu pk-
yrityksen soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Saatavissa olevia tietoja on käytettävä mahdollisimman laajasti, jotta vauhditettaisiin 
validointiprosessia (osallistujatyypin yksilöiminen) ja jotta myös vältettäisiin toistuvia 
validointeja.

Tarkistus 60
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.

Or. en

Perustelu

Arvonlisäveron hyväksyminen tukikelpoisiin kustannuksiin sisältyy varainhoitoasetusta (117a 
artiklan 3c kohta) käsittelevään parlamentin mietintöön, ja siitä käydään parhaillaan 
kolmikantaneuvotteluja. Tämä tarkistus on tehty sen varmistamiseksi, että alv katsotaan 
tukikelpoiseksi kustannukseksi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Se saattaa raueta, jos 
tarkistetussa varainhoitoasetuksessa säädetään tästä.

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kokonaiskustannusten laskenta on käytetyin ja kestävin kustannusten laskentamenetelmä 
tutkimuksen kilpailukykyisten sidosryhmien keskuudessa. Komissio on edistänyt asiaa 
aktiivisesti vuosien ajan. Mikäli tätä vaihtoehtoa ei tarjota, asiassa otetaan askel taaksepäin 
yksinkertaistamisen, kestävyyden ja teollisuuden osallistumisen tuen osalta. Seitsemännessä 
puiteohjelmassa 28,4 prosenttia tutkimus- ja teknologialaitoksista (RTOs), 9 prosenttia 
yliopistoista, 23,9 prosenttia pk-yrityksistä ja 66,2 prosenttia teollisuuden osallistujista laski 
välilliset kustannuksensa tällä tavoin sen sijaan, että olisivat käyttäneet kiinteää maksua 
(huomattava enemmistö hakijoista, jotka valitsivat kiinteän maksun, valitsivat 20 prosentin 
osuuden sijasta 60 prosenttia).

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
24 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 se 
osallistuu.

Or. en

Perustelu

Tässä on kyse yksinkertaistamisesta.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vuotuinen tehokas työaika 
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määritetään avustuksensaajan 
tavanomaisten kirjanpitokäytänteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tässä on kyse yksinkertaistamisesta, jotta vältettäisiin hallinnollista taakkaa ja/tai sääntöjen 
mahdollisesti toisistaan poikkeavia tulkintoja, joista seuraisi virheitä.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 27 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

Perustelu

Tässä on kyse yksinkertaistamisesta, jotta vältettäisiin hallinnollista taakkaa ja/tai sääntöjen 
mahdollisesti toisistaan poikkeavia tulkintoja, joista seuraisi virheitä.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 27 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Poistetaan 25 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
28 artikla

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 
unionin myöntämästä avustuksesta –
kiinteinä määrinä, kertakorvauksina tai 
vakioyksikkökustannuksina maksetut 
avustukset pois lukien – on avustuksen 
loppuerää maksatukseen haettaessa 
vähintään 325 000 euroa.

Or. en

Perustelu

On todettava selvästi, että kiinteistä määristä, kertakorvauksista ja 
vakioyksikkökustannuksina maksetuista korvauksista ei tehdä selvityksiä, kuten komissio on 
esittänyt. Kyseisten summien pois sulkeminen on myös pääasiallinen syy siihen, että 
kustannusselvityksiä koskevan lausunnon nykyinen raja (375 000 euroa) lasketaan 
325 000 euroon.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujat, jotka laskevat ja hakevat 
maksatukseen välittömät 
henkilöstökustannuksensa 
vakioyksikkökustannusten perusteella, 
voivat toimittaa komissiolle lausunnon 

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

perusteella, toimittavat komissiolle 
lausunnon menettelytavoista. Näiden 
menettelytapojen on täytettävä 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 
vaan sen avulla varmistetaan, että osallistujilla on hyvät menettelytavat. 

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 32 artiklan 3 kohdassa 
mainittua saatavien perimistä ei sovelleta 
oikeussubjekteihin, joiden osallistumisen 
epäsuoriin toimiin on taannut jäsenvaltio 
tai assosioitunut maa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden takaamia laitoksia varten on sovellettava poikkeusta seitsemännen 
puiteohjelman tavoin.

Tarkistus 69
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 
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määritelty.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on siirretty erilliseen osastoon.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

hankinta
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.
Hankintamenettelyssä
(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];
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(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

Perustelu

Tämä artikla on siirretty erilliseen osastoon.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
36 artikla

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] 
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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

Perustelu

Tämä artikla on siirretty erilliseen osastoon.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Riippumattomia 
asiantuntijoita nimittäessään komissio 
pyrkii saavuttamaan asiantuntijaryhmissä 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
kannalta tasapainoisen kokoonpanon 
kyseisen toimen alasta riippuen. 
Tapauksissa, joissa riippumattomien 
asiantuntijoiden on käsiteltävä salaisiksi 
luokiteltuja tietoja, heille on tehtävä ennen 
nimittämistä asianmukainen 
luotettavuusselvitys.

Or. en

Perustelu

Kun ensimmäisessä virkkeessä viitataan yksittäisen asiantuntijan valintaperusteisiin, toisessa 
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virkkeessä korostetaan asiantuntijaryhmien tasapainoisen kokoonpanon tärkeyttä.

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä
tuottaneet tulokset ja jos ei voida 
määritellä kunkin osuutta työstä, 
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin.  Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos tuloksia ei voida 
lukea eri osallistujien osuuden ansioksi, 
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin.  Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhteisomistajuus on olemassa myös silloin, kun työn osuudet voidaan määritellä. Kysymys on 
lähinnä siitä, voidaanko yhdessä saavutettuja tuloksia eritellä suojelutarkoitusta varten 
(patenttihakemus jne.). Jos tuloksia ei voi erottaa toisistaan, osallistujilla on yhteisomistajuus 
joko määritettyjen osuuksien mukaisesti tai jonkin muun periaatteen mukaisesti (esim. yhtä 
suuret osuudet).

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – toinen alakohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa 
olevien tulosten hyödyntämiseksi
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus käyttää niiden
yhteisessä omistuksessa olevia tuloksia 
rojaltimaksuttomasti ilman muilta 
yhteisomistajilta ennalta pyydettyä lupaa.

Or. en



PE489.632v01-00 46/77 PR\903026FI.doc

FI

Perustelu

Kohdassa on myös säädettävä tulosten omasta käytöstä (ilman lisenssien myöntämistä).

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – toinen alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muille yhteisomistajille on ilmoitettava 
etukäteen asiasta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

(Ks. tarkistus 77).

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – toinen alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muille yhteisomistajille on suoritettava 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

(Ks. tarkistus 77).

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa 
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olevien tulosten hyödyntämiseksi 
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:
(a) muille yhteisomistajille on ilmoitettava 
etukäteen asiasta;
(b) muille yhteisomistajille on suoritettava 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus.

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tuloksia voidaan käyttää teollisissa 
tai kaupallisissa sovelluksissa, tulokset 
omistavan osallistujan on tutkittava 
mahdollisuutta suojata ne ja, jos se on 
mahdollista ja perusteltua, huolehdittava 
niiden riittävästä suojaamisesta 
asianmukaiseksi ajaksi ja asianmukaisella 
maantieteellisellä kattavuudella siten, että 
tulokset omistavan osallistujan ja muiden 
toimen osallistujien oikeutetut edut, 
erityisesti kaupalliset edut, otetaan 
asianmukaisesti huomioon.

1. Jos tuloksia voidaan käyttää 
kaupallisissa sovelluksissa, tulokset 
omistavan osallistujan on tutkittava 
mahdollisuutta suojata ne ja, jos se on 
mahdollista ja perusteltua, huolehdittava 
niiden riittävästä suojaamisesta 
asianmukaiseksi ajaksi ja asianmukaisella 
maantieteellisellä kattavuudella siten, että 
tulokset omistavan osallistujan ja muiden 
toimen osallistujien oikeutetut edut, 
erityisesti kaupalliset edut, otetaan 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Koska kaupallisen sovelluksen ja teollisen sovelluksen käsitteen ero jää epäselväksi, teollinen 
sovellus poistetaan selvyyden vuoksi.

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
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ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
eikä aio tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 
tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla.

ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
eikä aio tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 
tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi –
omistusoikeudet omaavalta osallistujalta 
luvan saatuaan – ottaa kyseiset tulokset 
omistukseensa ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet niiden suojaamiseksi 
riittävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistuja voi kieltäytyä antamasta 
suostumusta ainoastaan, jos se voi osoittaa, 
että tästä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen oikeutettujen etujen kannalta. Tuloksia 
ei saa levittää ennen kuin komissio tai 
rahoituselin on tehnyt päätöksen tai 
päättänyt ottaa omistukseensa kyseiset 
tulokset ja toteuttanut tarvittavat 
toimenpiteet niiden suojaamiseksi.
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

Osallistuja voi kieltäytyä antamasta 
suostumusta ainoastaan, jos se voi osoittaa, 
että tästä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen oikeutettujen etujen kannalta. Tuloksia 
ei saa levittää ennen kuin komissio tai 
rahoituselin on tehnyt päätöksen tai 
päättänyt ottaa omistukseensa kyseiset 
tulokset ja toteuttanut tarvittavat 
toimenpiteet niiden suojaamiseksi.
Kyseinen päätös on tehtävä 45 päivän 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Määräaikojen käyttöönotto on asiallista, mutta se olisi määritettävä tarkemmin. 
Puiteohjelma-asetuksessa olisi ainakin säädettävä enimmäisajasta, mieluiten kuudennessa 
puiteohjelmassa säädetyistä 45 päivästä.
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Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei 
aio jatkaa niiden suojaamista muusta syystä
kuin siksi, ettei tuloksilla ole kaupallisia 
hyödyntämismahdollisuuksia, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi jatkaa tai 
laajentaa suojaamista ottamalla kyseiset 
tulokset omistukseensa. Osallistuja voi 
kieltäytyä antamasta suostumusta 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä 
aiheutuisi merkittävää vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei 
aio jatkaa niiden suojaamista muusta syystä 
kuin siksi, ettei tuloksilla ole kaupallisia 
hyödyntämismahdollisuuksia, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi –
omistusoikeudet omaavalta osallistujalta 
luvan saatuaan – jatkaa tai laajentaa 
suojaamista ottamalla kyseiset tulokset 
omistukseensa. Osallistuja voi kieltäytyä 
antamasta suostumusta ainoastaan, jos se 
voi osoittaa, että tästä aiheutuisi 
merkittävää vahinkoa sen oikeutettujen 
etujen kannalta. Avustussopimuksessa on 
asetettava tätä koskevat määräajat.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisävelvoitteita. 
Tällaisista mahdollisista lisävelvoitteista
on mainittava työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa.

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisävelvoitteita. 
Vakioavustussopimuksessa on oltava 
luettelo mahdollisista hyödyntämistä 
koskevista lisävelvoitteista.

Or. en

Perustelu

On määritettävä selvästi, mitä "hyödyntämistä koskevilla lisävelvoitteilla" tarkoitetaan. Asia 
saattaa olla hyvin olennainen eikä sitä voida jättää työohjelmiin ja avustussopimuksiin. Tästä 
syystä olisi ehdottomasti tarpeen selventää asiaa varhaisessa vaiheessa, kuten 
vakioavustussopimuksessa, ja mahdollisesti jopa puiteohjelma-asetuksessa.
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Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
tulosten levittämistä koskevia 
lisävelvoitteita.

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
tulosten levittämistä koskevia 
lisävelvoitteita.
Vakioavustussopimuksessa on oltava 
luettelo mahdollisista hyödyntämistä 
koskevista lisävelvoitteista.

Or. en

Perustelu

On määritettävä selvästi, mitä "hyödyntämistä koskevilla lisävelvoitteilla" tarkoitetaan. Asia 
saattaa olla hyvin olennainen, eikä sitä voida jättää työohjelmiin ja avustussopimuksiin. 
Tästä syystä olisi ehdottomasti tarpeen selventää asiaa varhaisessa vaiheessa, kuten 
vakioavustussopimuksessa, ja mahdollisesti jopa puiteohjelma-asetuksessa.

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – kolmas alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin 
ehdoin ja edellytyksin. Muiden tulosten, 
kuten tutkimusaineistojen, levittämistä 
varten avustussopimuksessa voidaan 
vahvistaa ehdot ja edellytykset, joiden 
mukaisesti kyseisten tulosten avoimesta 
saatavuudesta huolehditaan erityisesti 
ERC:n tieteen eturintamassa toteutettavia 
toimien osalta tai muilla asianmukaisilla 
aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten – joissa kuvaillaan, tulkitaan tai 
analysoidaan Horisontti 2020 
-puitesopimuksesta saadun rahoituksen 
välittömänä seurauksena saatuja tietoja 
tai tietämystä – levittämistä varten on 
tarjottava avoin saatavuus.

Or. en

Perustelu

Yleisenä sääntönä todettakoon, että on tarjottava avoin saatavuus tutkimusjulkaisuihin, joissa 
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kuvaillaan, tulkitaan tai analysoidaan Horisontti 2020 -puitesopimuksesta saadun 
rahoituksen välittömänä seurauksena saatuja tietoja tai tietämystä.  Avoin saatavuus on 
kuitenkin rajoitettava julkaisuihin. Tulosten saatavuudesta ja avoimesta saatavuudesta lisää 
tarkistuksessa 85.

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
40 artikla - 2 kohta - 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tulosten levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta 
saatavuudesta huolehditaan erityisesti 
ERC:n tieteen eturintamassa toteutettavia 
toimien osalta tai muilla asianmukaisilla 
aloilla.

Or. en

Perustelu

Ks. Tarkistus 84. Kohta oli aiemmin 40 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa.

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – neljäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille. 
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa 
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
koskevia määräaikoja.

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille 
silloin, kun kyseisten tulosten 
omistusoikeudet eivät kuulu yksinomaan 
tuloksia levittävälle osallistujalle.  
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa 
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
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etujen turvaamiseksi. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
koskevia määräaikoja.

Or. en

Perustelu

Muiden osallistujien tiedottaminen ei ole tarpeen silloin, kun osallistuja aikoo levittää omia 
tuloksiaan. Ilmoittamisvaatimus ja kieltäytymismahdollisuus voivat helposti estää asian 
etenemisen.

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti.

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava komission 
pyynnöstä käyttöön kaikki hyödylliset 
tiedot ja asiakirjat avustussopimuksessa 
määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
Vakioavustussopimuksessa on 
määritettävä näiden velvoitteiden 
täyttämisen määräaika. 

Or. en

Perustelu

Asetuksen käytännön täytäntöönpanon kannalta saattaa olla hyödyllisempää säätää, että 
osallistujat toimittavat tiedot pyynnöstä. Näin varmistetaan, että tiedot päätyvät komission 
keskusyhteyspisteeseen eivätkä hankkeesta vastaaville virkamiehille, jota hoitivat hanketta 
vuosia aikaisemmin. Tämän ei myöskään pitäisi olla päättymätön velvoite, joka olisi voimassa 
edelleen 50 vuoden kuluttua.  Tästä on säädettävä määräaika.

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkiin tuloksiin liittyviin 
patenttihakemuksiin, standardeihin, 
julkaisuihin sekä muihin, myös sähköisiin, 
levittämisen muotoihin, on sisällytettävä 
maininta siitä, että toimeen on saatu 
unionin rahoitustukea; maininnassa 
voidaan käyttää myös visuaalisia keinoja. 
Kyseistä mainintaa koskevat ehdot 
määritetään avustussopimuksessa.

4. Kaikkiin tuloksiin liittyviin 
patenttihakemuksiin, standardeihin, 
julkaisuihin sekä muihin, myös sähköisiin, 
levittämisen muotoihin, on sisällytettävä 
maininta siitä, että toimeen on saatu 
unionin rahoitustukea; maininnassa 
voidaan käyttää myös visuaalisia keinoja. 
Kyseistä mainintaa koskevat ehdot 
määritetään vakioavustussopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin, 
osallistujan, joka aikoo siirtää tulokset, on 
ilmoitettava asiasta etukäteen kyseisille 
muille osallistujille ja annettava näille 
riittävät tiedot tulosten aiotusta uudesta 
omistajasta, jotta nämä voisivat analysoida 
suunnitellun siirron vaikutusta 
mahdolliseen käyttöoikeuksiensa käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista tai määräyksistä 
sulautumien ja yritysostojen tapauksessa.

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin ja jos 
osallistujalla, joka aikoo siirtää tulokset, ei 
ole yksinomaista omistusoikeutta niihin, 
tämän osallistujan on ilmoitettava asiasta 
etukäteen kyseisille muille osallistujille ja 
annettava näille riittävät tiedot tulosten 
aiotusta uudesta omistajasta, jotta nämä 
voisivat analysoida suunnitellun siirron 
vaikutusta mahdolliseen 
käyttöoikeuksiensa käyttöön, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista tai määräyksistä 
sulautumien ja yritysostojen tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – kolmas alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksen saatuaan osallistuja voi 
kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden 
siirtoa, jos se voi osoittaa, että suunniteltu 
siirto vaikuttaisi haitallisesti sen 
käyttöoikeuksien käyttöön. Tällaisissa 
tapauksissa siirtoa ei saa tehdä ennen kuin 
asianomaiset osallistujat ovat päässeet 
keskenään sopimukseen asiasta.  
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
varten määräaikoja.

Ilmoituksen saatuaan osallistuja voi 
kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden 
siirtoa, jos se voi osoittaa, että suunniteltu 
siirto vaikuttaisi haitallisesti sen 
käyttöoikeuksien käyttöön. Tällaisissa 
tapauksissa siirtoa ei saa tehdä ennen kuin 
asianomaiset osallistujat ovat päässeet 
keskenään sopimukseen asiasta.  
Vakioavustussopimuksessa on asetettava
tätä varten määräaikoja.

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena.

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
tulokset omistava osallistuja noudattaa
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita, kyseinen osallistuja voi 
myöntää lisenssin tai antaa muuten 
oikeuden tulosten käyttöön mille tahansa 
oikeussubjektille, myös yksinomaisena.

Or. en

Perustelu

Kyseinen kohdan on oltava täsmällisempi väärinkäsitysten välttämiseksi. Muutoin se 
saatettaisiin tulkita siten, että lisenssi voidaan myöntää ainoastaan, jos kaikki noudattavat 
hyödyntämistä koskevia velvoitteita. 

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
42 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Osallistujien on yksilöitävä toimessaan 
käyttämänsä tausta-aineisto 
vapaamuotoisesti kirjallisessa 
sopimuksessa.

Osallistujien on yksilöitävä toimessaan 
käyttämänsä tausta-aineisto kirjallisesti.

Or. en

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Saman toimen osallistujien on ennen 
avustussopimukseen liittymistään 
ilmoitettava toisilleen kaikista tausta-
aineistonsa käyttöoikeuksien myöntämistä 
koskevista oikeudellisista rajoituksista. 
Kaikissa osallistujan tämän jälkeen 
tekemissä sopimuksissa on varmistettava, 
että kaikkia käyttöoikeuksia voidaan 
käyttää.

3. Saman toimen osallistujien on ennen 
avustussopimukseen liittymistään 
ilmoitettava toisilleen kaikista tausta-
aineistonsa käyttöoikeuksien myöntämistä 
koskevista oikeudellisista rajoituksista. 
Kaikissa osallistujan tämän jälkeen 
tekemissä sopimuksissa on varmistettava, 
että kaikkia käyttöoikeuksia voidaan 
käyttää. Komissiolle tai rahoituselimelle 
on ilmoitettava kaikista tällaisista 
rajoituksista ennen avustussopimuksen 
täytäntöönpanoa, ja niiden on pohdittava, 
miten tällaiset rajoitukset vaikuttavat 
toimen tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella autetaan estämään se, että käyttöoikeuksien poikkeusluettelo sisältäisi 
elementtejä, jotka ovat välttämättömiä toimen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Toisaalta 
poikkeukset ovat välttämättömiä tapauksissa, joissa osiin taustasta sovelletaan sopimuksia 
(esim. salassapitosopimuksia tai materiaalin siirtosopimuksia) ja kolmansien osapuolen 
lisenssejä.

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee tällaisia käyttöoikeuksia 
oman työnsä suorittamiseksi toimessa.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos se 
hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Englanninkielisessä tekstissä selvennetään termien 'access' ja 'access rights' käyttöä.

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei konsortiosopimuksessa toisin 
määrätä, myös jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle liitännäisosallistujalle on 
myönnettävä käyttöoikeudet tuloksiin tai 
tausta-aineistoon samoin ehdoin, jos 
kyseisiä käyttöoikeuksia tarvitaan sen 
osallistujan tuottamien tulosten 
hyödyntämiseksi, johon sillä on 
liitännäissuhde.

3. Jollei konsortiosopimuksessa toisin 
määrätä, liitännäisosallistujalle on 
myönnettävä käyttöoikeudet tuloksiin tai 
tausta-aineistoon tasapuolisin ja 
kohtuullisin ehdoin, jos kyseisiä 
käyttöoikeuksia tarvitaan sen osallistujan 
tuottamien tulosten hyödyntämiseksi, 
johon sillä on liitännäissuhde.

Or. en

Perustelu

Kyseinen rajoitus olisi poistettava, jotta houkuteltaisiin maailmanlaajuisesti toimivia 
yrityksiä, jotka voisivat olla toimen kannalta arvokkaita kumppaneita. 

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskeva 
pyyntö voidaan tehdä yhden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä.  
Osallistujat voivat kuitenkin sopia muusta 
aikarajasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen hyödyntämisen vuoksi ei pitäisi säätää aikarajoista. Jos osallistujan 
käyttöoikeuksia koskeva pyyntö on osallistujien välisen alkuperäisen sopimuksen mukainen, 
aikarajaa ei pitäisi olla.

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
46 artikla - 1 kohta - ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Tällaiset 
käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin 
kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa 
tapahtuvaan käyttöön.

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Tällaiset 
käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin 
kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa 
tapahtuvaan käyttöön eikä niihin sisälly 
oikeutta alilisenssien antamiseen. 
Unionin on esitettävä omistusoikeudet 
omaavalle osallistujalle riittävää näyttöä 
siitä, että käyttöoikeuksien avulla 
kehitetään, pannaan täytäntöön ja 
seurataan unionin politiikkaa tai 
ohjelmia. 

Or. en

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
47 artikla
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Komission teksti Tarkistus

47 artikla Poistetaan.
Erityismääräykset

1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa avustussopimuksessa 
voi erityismääräyksiä, jotka voivat olla 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.
2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevia 
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja, 
avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttäjiä koskevia 
erityismääräyksiä.
3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin 
ja kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.
4. Koulutus- ja liikkuvuustoimissa 
avustussopimuksessa voi olla toimesta 
hyötyviä tutkijoita koskevia sitoumuksia 
sekä omistusoikeutta, käyttöoikeuksia 
siirrettävyyttä koskevia erityismääräyksiä.
5. Koordinointi- ja tukitoimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
tulosten hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevia erityismääräyksiä.
6. Pk-yrityksille kohdennetun välineen ja 
pk-yrityksille suunnattujen 
rahoituselinten avustusten tapauksessa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
tulosten hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevia erityismääräyksiä.
7. EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
tapauksessa avustussopimuksessa voi olla 
erityisesti omistusoikeutta, 
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käyttöoikeuksia sekä tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä.

Or. en

(47 artiklan 1–6 kohta on siirretty uuteen osastoon. 47 artiklan 7 kohta on siirretty 1 artiklan 
3 kohtaan.)

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

48 artikla Poistetaan.
Palkinnot

Myönnettävien palkintojen edellytyksenä 
on asianmukaisten 
julkistamisvelvoitteiden hyväksyminen. 
Työohjelma ja työsuunnitelma voivat 
sisältää erityisiä tulosten hyödyntämistä ja 
levittämistä koskevia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Artikla on siirretty uuteen osastoon.

Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

hankinta
1. Jos tarjouspyynnössä ei toisin määrätä, 
komission suorittaman hankinnan 
yhteydessä tuotetut tulokset ovat unionin 
omaisuutta.
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2. Esikaupallista hankintaa koskevissa 
sopimuksissa on oltava omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat 
erityismääräykset, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen. Toimeksisaaja, joka 
tuottaa tuloksia esikaupallisen hankinnan 
yhteydessä, omistaa vähintään tuloksiin 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet. 
Hankintaviranomaisilla on oltava 
vähintään tulosten maksuttomat 
käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä 
oikeus myöntää tai velvoittaa osallistuvat 
toimeksisaajat myöntämään 
rinnakkaislisenssejä kolmansille 
osapuolille tulosten hyödyntämiseksi 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
ilman oikeutta myöntää alilisenssejä.  Jos 
toimeksisaaja ei hyödynnä tuloksia 
kaupallisesti tietyn ajan kuluessa 
esikaupallisen hankinnan jälkeen 
sopimuksessa määritellyllä tavalla, sen on 
siirrettävä kaikki tulosten omistusoikeudet 
hankintaviranomaisille.
3. Innovatiivisten ratkaisujen julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin voidaan 
sisällyttää omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevia 
erityismääräyksiä, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen.

Or. en

Perustelu

Artikla on siirretty uuden otsikon alle.

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
III a osasto (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

III a osasto 
Erityismääräykset

Or. en

Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49a artikla
Palkinnot

1. Unionin rahoitus voidaan myöntää 
palkintojen muodossa siten kuin 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [VII osastossa] on 
määritelty. Palkintojen käyttöä voidaan 
rohkaista, mutta sillä ei korvata 
asianmukaisesti strukturoitua rahoitusta.
2. Kilpailusäännöistä säädetään 
työohjelmassa.
3. Kilpailusäännöissä säädetään 
vähintään osallistumisehdoista, 
myöntämisperusteista, ehdotusten ja 
palkintojen myöntämisen määräajat 
mukaan lukien, palkinnon summasta ja 
maksujärjestelyistä.
Palkintoja ei saa myöntää suoraan ilman 
kilpailun julkaisemista vuosittain.
4. Asiantuntijaryhmä arvioi 
kilpailuehdotukset julkaistujen 
kilpailusääntöjen perusteella. 
Sen jälkeen toimivaltainen tulojen ja 
menojen hyväksyjä myöntää palkinnot 
asiantuntijaryhmän tekemän arvion 
perusteella. Asiantuntijat saavat vapaasti 
päättää ehdotusten laadun arvioinnin 
perusteella, suositellaanko palkintojen 
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myöntämistä vai ei. 
5. Palkinnon saajalle aiheutuneet 
kustannukset eivät saa vaikuttaa 
palkinnon suuruuteen.
6. Jos toimen tai työohjelman 
täytäntöönpano edellyttää, että unionin 
avustuksensaaja antaa palkintoja 
kolmansille osapuolille, kyseinen 
avustuksensaaja saa antaa palkintoja 
edellyttäen, että avustuksensaajan ja 
komission välisessä avustuspäätöksessä 
tai sopimuksessa on tiukasti määritelty 
kilpailusääntöjen vähimmäissisältö ilman 
tulkinnan mahdollisuutta.
7. Tulosten levittämiseen sovelletaan 
tämän asetuksen III osastoa. Tulosten 
levittämistä tai hyödyntämistä koskevista 
mahdollisista lisävelvoitteista on 
säädettävä kilpailua koskevissa 
säännöissä.
8. Jos palkintoa ei myönnetä kilpailua 
koskevissa säännöissä vahvistetussa 
määräajassa, kilpailuun kohdennetut 
määrärahat kohdennetaan uudelleen 
samaan asetuksen (EU) N:o XX/XX 
(Horisontti 2020] mukaiseen 
tavoitteeseen. 

Or. en

Perustelu

Tähän on siirretty kohtia 34 ja 48 artiklasta. 3–6 kohdassa on tämänhetkisen 
varainhoitoasetusluonnoksen sanamuoto. Varainhoitoasetuksesta neuvotellaan edelleen ja 
sanamuoto saattaa raueta luonnoksen hyväksymisen yhteydessä. 7 kohdassa annetaan teollis-
ja tekijänoikeuksia ja tulosten levittämistä koskevia olennaisen tärkeitä säännöksiä. 8 
kohdassa varmistetaan, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta myönnetyt varat pysyvät 
t&k&i-talousarvion puitteissa erityisesti siinä tapauksessa, että kannustinpalkkioiden uusi 
väline ei saa aikaan toivottuja vaikutuksia.

Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
49 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

49 b artikla
Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen hankinta

1. Komission yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa suorittamiin hankintoihin 
sovelletaan asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[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 hankintojen 
muodossa siten, että hankinnat suorittaa 
komissio yhdessä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden 
hankintaviranomaisten kanssa.

Hankintamenettelyssä
(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. 
(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.
3. Esikaupallista hankintaa koskevissa 
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sopimuksissa on oltava omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat 
erityismääräykset, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen. Toimeksisaaja, joka 
tuottaa tuloksia esikaupallisen hankinnan 
yhteydessä, omistaa vähintään tuloksiin 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet. 
Hankintaviranomaisilla on oltava 
vähintään tulosten maksuttomat 
käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä 
oikeus myöntää tai velvoittaa osallistuvat 
toimeksisaajat myöntämään 
rinnakkaislisenssejä kolmansille 
osapuolille tulosten hyödyntämiseksi 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
ilman oikeutta myöntää alilisenssejä.  Jos 
toimeksisaaja ei hyödynnä tuloksia 
kaupallisesti tietyn ajan kuluessa 
esikaupallisen hankinnan jälkeen 
sopimuksessa määritellyllä tavalla, sen on 
siirrettävä kaikki tulosten omistusoikeudet 
hankintaviranomaisille.
4. Innovatiivisten ratkaisujen julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin voidaan 
sisällyttää omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevia 
erityismääräyksiä, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen.

Or. en

Perustelu

Kohdat on siirretty tähän 35 ja 49 artiklasta. Hankintoja suorittaa ainoastaan komissio 
jäsenvaltioiden ja niissä toimivien hankintaviranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaiset yksilöivät ja hankkivat todellista julkista kysyntää.

Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
49 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Article 49c
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] rahoitusvälineistä myönnetyn 
rahoituksen on oltava samansuuruista 
Euroopan investointipankin myöntämän 
tai unionin muista ohjelmista myönnetyn 
rahoituksen kanssa. 
3. 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.
4. 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

Perustelu

Kohdat on siirretty tähän 36 artiklasta. Artiklaan on lisätty 2 kohta, jotta 
kaksinkertaistettaisiin Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusvälineiden vipuvaikutus, ja sen 
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pyrkimyksenä on olla riskinjakorahoitusvälineen (RSFF) rakenteen kaltainen, sillä siinä EU-
rahoituksen oli oltava samansuuruista kuin Euroopan investointipankin rahoituksen.  
Vaikuttaa olennaisen tärkeältä pitää kiinni tästä rakenteesta, jotta rahoitusvälineillä 
saavutettaisiin haluttu vipuvaikutus.

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
49 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 d artikla
Julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudet
1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää
asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020] 19 artiklan mukaisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
mikäli kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
2. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä avoimella 
ja läpinäkyvällä tavalla käyttämällä 
perusteena tämän asetuksen 37 artiklassa 
tarkoitettujen riippumattomien 
asiantuntijoiden arviointia. Arviointi 
tehdään seuraavien kriteerien pohjalta:
(a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla;
(b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;
3. Komissio voi antaa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
talousarvion täytäntöönpanotehtäviä 
edellyttäen, että seuraavat perusteet
täyttyvät ja niistä säädetään 
sopimuksessa: 
(a) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;
(b) tarvittavien resurssien suuruus ja kyky 
houkutella uusia investointeja 
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tutkimukseen ja innovointiin;
(c) kunkin kumppanin roolin selkeä 
määrittely ja sovitut keskeiset 
suorituskykyindikaattorit valitulle 
ajanjaksolle.
4. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisesti luotujen ja siitä rahoitettujen
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevien sääntöjen 
on oltava kaikilta osin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [varainhoitoasetus] sekä tässä 
asetuksessa säädettyjen sääntöjen 
mukaisia lukuun ottamatta 
erityistarpeiden edellyttämiä tapauksia.
Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevissa säännöissä 
voidaan poiketa unionin 
henkilöstösäännöistä siltä osin kuin 
säädöksissä, joilla perustetaan kyseiset 
elimet henkilöstösääntöjen 1a artiklan 2 
kohdan mukaisesti, ei säädetä 
henkilöstösääntöjen soveltamisesta.
5. Poikkeamisesta edellä 2 kohdassa 
mainituista säännöistä ja näiden 
poikkeamisten erityisistä syistä on 
ilmoitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle työasiakirjassa vuosittain. 
Työasiakirjassa on myös esiteltävä 
edistymistä sen tavoitteen 
saavuttamisessa, jota varten kyseiset 
yksiköt perustettiin, ja edellä mainittujen 
poikkeamien merkitystä saavutettuun 
edistymiseen.
6. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin seuraavin tavoin:
(a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 187 
artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, että 
niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan 
mukaisesti perustetuille uusille julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille; ja 
muille asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
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varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua; 
(b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden välillä tehtävä sopimus, 
jossa määritellään kumppanuuden 
tavoitteet, kumppaneiden sitoumukset, 
keskeiset suorituskykyindikaattorit ja 
toteutettavat tuotokset, sekä yksilöidään 
niiden tutkimus- ja innovointitoimet, 
joihin tarvitaan tukea Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta.

Or. en

(Ks. sanamuoto varainhoitoasetukseen EP:n esittämästä tarkistuksesta 241 (196 artiklan b ja 
c alakohta), josta käydään parhaillaan kolmikantaneuvotteluja. Ks. Horisontti 2020 -

puiteohjelma-asetuksen 19 artikla)

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi Horisontti 2020 -asetuksen 19 
artiklassa säädettyjä osallistumisehtoja on täydennetty puiteohjelma-asetuksen vastaavalla 
artiklalla.

Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
49 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 e artikla
Julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet

1. Tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä 
sovelletaan myös asetuksen (EU) N:o 
XX/XX [Horisontti 2020] [20] artiklassa 
tarkoitettuihin julkisen sektorin sisäisiin 
kumppanuuksiin.
2. ERA-NET-välineestä rahoitetut 
julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet 
voivat hakea Horisontti 2020 -
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puiteohjelman mukaista yhteisrahoitusta, 
mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: 
(a) osallistuvat tahot ovat etukäteen 
sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä
(b) yhteisten ehdotuspyyntöjen ja toimien 
yhdenmukaistetut säännöt ja 
täytäntöönpano 
Julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia 
voidaan tukea joko 5 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjen painopistealueiden sisällä 
tai niiden välillä, erityisesti seuraavin 
tavoin:
3. SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaiset yhteiset ohjelma-aloitteet voivat 
hakea Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaista yhteisrahoitusta, mikäli 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) SEUT-sopimuksen 185 artiklaan 
perustuvan kohdennetun 
täytäntöönpanorakenteen olemassa oleva 
tarve 
(b) osallistuvien maiden tiukka 
sitoutuminen integrointiin tieteellisellä, 
hallinto- ja rahoitustasolla
(c) toiminnan lisäarvo unionin tasolla
(d) kriittinen massa mukana olevien 
ohjelmien koon ja määrän, toimien 
samankaltaisuuden sekä niiden kattaman 
merkityksellisen tutkimuksen osuuden 
suhteen
4. Komissio voi antaa yhteiselle ohjelma-
aloitteelle talousarvion 
täytäntöönpanotehtäviä edellyttäen, että 
seuraavat perusteet täyttyvät ja niistä 
säädetään sopimuksessa: 
(a) selkeästi määritelty tavoite ja sen 
merkitys Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden ja unionin laajempien 
poliittisten tavoitteiden kannalta;
(b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset, mukaan lukien 
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etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten;

Or. en

(Ks. Horisontti 2020 -asetuksen 20 artikla.)

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi Horisontti 2020 -asetuksen 20 
artiklassa säädettyjä osallistumisehtoja on täydennetty puiteohjelma-asetuksen vastaavalla 
artiklalla.

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
49 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 f artikla
Pk-yrityksiä koskeva väline

1. Ainoastaan pk-yritykset voivat 
osallistua asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[Horisontti 2020] [18] artiklassa 
tarkoitetun pk-yrityksiä koskevan välineen 
mukaisiin ehdotuspyyntöihin. 
2. Pk-yrityksiä koskevan välineen 
mukaisten ehdotuspyyntöjen on oltava 
avoimia tarjouskilpailuja, joiden aiheisiin 
sovelletaan alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa 
mahdollisimman paljon. Niissä voidaan 
soveltaa yksinkertaistettua kaksivaiheista 
arviointimenettelyä, jos työohjelmassa 
näin todetaan, edellyttäen, ettei menettely 
aiheuta kokonaisarviointiajan 
pidentymistä.  
3. Sopimuksen tekoon kuluva aika saa pk-
yrityksiä koskevassa välineessä olla 17 a 
artiklan mukaan korkeintaan kuusi 
kuukautta.
3. Tämän asetuksen mukaisesti pk-
yrityksiä koskevan välineen nojalla 
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tehdyssä avustussopimuksessa voi olla 
erityisesti alihankintaa, omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia sekä tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä.
4. Jos pk-yrityksiä koskevan välineen 
mukaisesti tehtyyn avustussopimukseen 
on tarpeen tehdä tarkistuksia toimen 
täytäntöönpanon aikana, jos erityisesti 
konsortion kokoonpanoon on tehtävä 
muutoksia, sovelletaan yksinkertaistettua 
tarkistusmenettelyä.
5. Komissio varmistaa, että Horisontti 
2020 -puiteohjelman mukainen pk-
yrityksiä koskeva väline ja Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja COSME-
ohjelman rahoitusvälineet sekä yhteisesti 
jäsenvaltioiden kanssa laaditut 
järjestelmät ja välineet täydentävät 
toisiaan riittävästi. 

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -asetuksen liitteessä olisi esiteltävä yksityiskohtaisesti kaikkien Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa kaavailtujen kohdennettujen välineiden ja rahoitusjärjestelmien, myös 
pk-yrityksiä koskevan välineen, toimintaa. Innovaatioseteleiden järjestelmä, jota parhaillaan 
käytetään muutamassa jäsenvaltiossa, voidaan ottaa käyttöön uutena tukijärjestelmänä pk-
yrityksiä koskevassa välineessä. 

Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
49 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49g artikla
Muut erityismääräykset

1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa avustussopimuksessa 
voi erityismääräyksiä, jotka voivat olla 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
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omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.
2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevia 
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja, 
avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttöä koskevia 
erityismääräyksiä.
3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin 
ja kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.
4. Koulutus- ja liikkuvuustoimissa 
avustussopimuksessa voi olla toimesta 
hyötyviä tutkijoita koskevia sitoumuksia 
sekä omistusoikeutta, käyttöoikeuksia 
siirrettävyyttä koskevia erityismääräyksiä.
5. Koordinointi- ja tukitoimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä.

Or. en

Perustelu

Erityisesti tutkimusinfrastruktuurien osalta erityismääräysten olisi katettava käyttäjiä 
koskevien säännösten lisäksi tarvittaessa myös muita infrastruktuurin käytön aspekteja.
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PERUSTELUT

Johdanto 
Esittelijä suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (jäljempänä 
säännöt), sillä se on tärkeä askel eteenpäin. Esittelijä on erityisen mielissään seuraavista 
näkökohdista.

 Avustuksensaajien tavanomaisten kirjanpitokäytäntöjen laajempi hyväksyntä; 

 Yksien sääntöjen soveltaminen kaikkien Horisontti 2020 –puiteohjelman puitteissa 
osallistujien toteuttamien toimien rahoittamiseen; 

 Nykyistä lievemmät ajankäytön seurantajärjestelmää koskevat vaatimukset; 

 Arvonlisäveron sisällyttäminen tukikelpoisten kustannusten määritelmään.   

Esittelijä katsoo kuitenkin, että jotkin komission ehdotukseen sisällyttämät toivotut muutokset 
on edelleen muotoiltu liian väljästi, kun taas toisissa muutoksissa tuntuu olevan kyse 
liiallisesta yksinkertaistamisesta, ja/tai ne eivät saa tutkimus- ja innovaatioyhteisön yleistä 
hyväksyntää. Esittelijä suhtautuu erityisen kriittisesti seuraaviin seikkoihin:

 Ehdotuksessa ei ole mahdollisuutta pyytää korvausta välillisistä kustannuksista 
todellisten kustannusten perusteella;

 Yhteisessä rahoitusprosentissa ei oteta huomioon eri osallistujien erityisiä 
kustannusrakenteita, mikä johtaa tehottomaan ja epäsuhtaiseen rahoitukseen 
(erityisesti markkinaläheisissä toimissa) sekä hankekohtaisen keskimääräisen 
korvaustason nousuun verrattuna seitsemänteen puiteohjelmaan; 

 Avustuksensaajien tavanomaisten kirjanpitokäytäntöjen vakuuttamaton ja vähäinen 
hyväksyntä;

 Yksien sääntöjen yleinen poikkeuslauseke, jota sovelletaan kaikentyyppisiin 
rahoituselimiin; 

 Ehdotettujen sääntöjen laaja jousto, mikä jättää aivan liian monen tärkeän päätöksen 
tekemisen työohjelmatasolle;

 Ei merkittävää parannusta sopimuksentekoon kuluvan keskimääräisen ajan 
lyhentämisessä;

Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla pyritään syventämään toimielinten välistä keskustelua 
säännöistä ja lisäämään tutkimus- ja innovaatioyhteisöjen nykyistä yksityiskohtaisempaa 
kuulemista. 
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Esittelijä haluaa korostaa vielä kerran, että 
saavuttaaksemme parlamentin aiemmissa 
mietinnöissä asettamat tavoitteet ja toimiaksemme 
tutkimus- ja innovaatioyhteisön etujen mukaisesti 
sääntöjen avulla on löydettävä järkevä tasapaino 
neljän olennaisen periaatteen välillä: 
yksinkertaistaminen, vastuuvelvollisuus, joustavuus 
ja luotettavuus. Horisontti 2020 –puiteohjelman 
täytäntöönpanon onnistuminen riippuu paljolti 
näiden periaatteiden saavuttamisesta ja 
tasapainottamisesta.

Komission nykyisen ehdotuksen mahdollinen vaikutus
On tehty mallilaskelmia1, joissa vertaillaan seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 –
puiteohjelman EU-rahoituksen keskimääräistä tasoa hanketta kohden eri osallistujaryhmissä. 
Ehdotettu 100/20-malli lisäisi laskelmien mukaan keskimääräistä korvausosuutta teollisuuden 
osallistujien (+46,8 prosenttia) ja pk-yritysten (+7,7 prosenttia) osalta, kun taas voittoa 
tavoittelemattomat tutkimusjärjestöt (-0,5 prosenttia) ja yliopistot (-0,9 prosenttia) saisivat 
rahoitusta hieman vähemmän. Ehdotetun 100/20-mallin soveltamisen odotetaan johtavan 
7,2 prosentin hankekohtaiseen kokonaiskasvuun yhteenlasketun EU-avustuksen osalta, ja 
lisärahoitus menisi pääasiassa teollisuuden osallistujille.  

Jos 20 prosentin kiinteää korvausta tarjotaan ainoana vaihtoehtona välillisten kustannusten 
korvaamiseen, tämä asettaisi osallistujat, joilla on kalliit huipputason tutkimuslaitokset, 
rakenteellisesti epäsuotuisaan asemaan seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna. Tämä 
vaikuttaisi paitsi moniin tutkimuskeskuksiin ja yksityisyrityksiin myös lukuisiin yliopistoihin, 
jotka ovat vuosien ajan tehneet huomattavia ponnisteluja siirtyäkseen täysimääräiseen 
kirjanpitoon. Jotkin näistä toimijoista saattavat estyä osallistumasta Horisontti 2020 –
puitesopimuksen hankkeisiin, erityisesti markkinaläheisiin toimiin, joihin sovelletaan 70/20-
mallia ja joissa niille tarjotaan vieläkin vähäisempää rahoitusta. 

Toinen olennaisen tärkeä tekijä, jota on arvioitava sen mahdollisesti aiheuttavien kielteisten 
vaikutusten valossa Horisontti 2020 –puiteohjelman tavoitteiden täytäntöönpanoon, on 
suunniteltu erottelu tutkimukseen ja kehitykseen tarkoitettujen ehdotuspyyntöjen ja 
markkinaläheisten ehdotuspyyntöjen välillä. Yleinen sääntö siitä, että hankkeisiin 
sovellettaisiin vain yhtä korvausosuutta – tämä osuus merkitsisi silti 70/20-mallia kaikkien 
toimien osalta markkinaläheisissä hankkeissa, vaikka niissä saatetaan tehdä tutkimusta –
merkitsisi tutkimuskeskuksille ja yliopistoille epäsuotuisaa rahoitusta niiden suorittaessa 
tutkimustoimia markkinaläheisissä hankkeissa. Kyseiset sidosryhmät todennäköisesti 
vetäytyisivät osittain tällaisista hankkeista, mikä mahdollisesti kasvattaisi entisestään 
tutkimuksen ja innovoinnin välistä kuilua, vaikeuttaisi osaamiskolmion integrointia ja 
viivästyttäisi innovaatiosykliä.

                                               
1 Komission epävirallinen työasiakirja "Horizon 2020 - Simplification of funding rules: Single reimbursement 
rate for all participants and activities and single flat rate for indirect costs", 19.4.2012.
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Budjettirajoitteet ja taloudelliset vaikutukset
Kun pidetään mielessä, että Horisontti 2020 -puiteohjelman oli tarkoitus saada aikaan 
huomattava siirtyminen innovaatioihin Euroopan unionissa, vaivainen 6,19 prosentin lisäys 
talousarvioon tuskin tuottaa kestäviä tuloksia. Tästä syystä esittelijä tähdentää taas 
parlamentin pyyntöä kohdentaa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 100 miljardia euroa. 

Tässä suhteessa sääntöjen vaikutusta ja erityisesti korvausosuusjärjestelmän mahdollisen 
suunnittelun vaikutusta ei saa aliarvioida Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarvion 
toteuttamisessa. Esittelijä korostaa olevansa huolissaan siitä, että jos korvausosuudet asetetaan 
liian korkeiksi, saatetaan huomattavasti rajoittaa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettavien hankkeiden määrää, jolloin myös vähennetään ohjelman kokonaisvaikutusta ja 
saatetaan heikentää Innovaatiounionin lippulaivahankkeen ja Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoa. 

Asian merkitys saattaa jopa kasvaa, koska seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
käytävien neuvottelujen seurauksena Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitus saattaa jäädä 
komission tämänhetkistä ehdotusta pienemmäksi. 

Esittelijä varautuu Horisontti 2020 -puiteohjelman mahdollisesti tiukennettuun budjettiin ja 
pyrkii pitämään EU-avustuksen hankekohtaisen keskimääräisen tason seitsemännen 
puiteohjelman avustuksen tasolla ja varmistamaan näin, että hankkeiden kokonaismäärää ei 
tarvitse laskea epäsuhtaisen ja tehottoman rahoituksen vuoksi.

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna markkinaläheisten toimien rahoituksessa on 
noudatettava selvästi määriteltyä konseptia. Esittelijä korostaa, että tutkimuksen ja 
innovaatioiden alalla unionin rahoituksessa on pyrittävä huomattavaan vipuvaikutukseen 
yksityisten investointien osalta. Unionin rahoitusta on myönnettävä oikeassa suhteessa, eikä 
se saa johtaa markkinoiden vääristymisiin.  

Yksinkertaistetut korvausosuudet mahdollistavat koko innovaatiosyklin saumattoman 
rahoituksen 
Pitäen mielessä edellä mainitut arviot ehdotettujen sääntöjen mahdollisista vaikutuksista sekä 
budjettia koskevat huolet esittelijä on päättänyt esittää vaihtoehtoisia korvausosuuksia. Näissä 
osuuksissa otetaan huomioon eri osallistujien erityistarpeet ja pyritään saavuttamaan parempi 
tasapaino asianmukaisen yksinkertaistamisen ja nykyistä tehokkaamman ja vastuullisemman 
tutkimusta ja innovaatioita koskevan rahoituksen välillä. 

Esittelijä ehdottaa ensinnäkin, että otetaan uudelleen käyttöön vaihtoehto todellisten 
välillisten kustannusten korvaamisesta kaikentyyppisiä osallistujia varten, jolloin perusteena 
käytetään osallistujien tavanomaisia kirjanpitokäytänteitä.  Tämä on suositeltavaa monista 
syistä – unionin t&k&i-rahoituspolitiikan jatkuvuus, yksinkertaistaminen ja kestävyys, mikä 
houkuttelee erinomaisia osallistujia. Koska tämän vaihtoehdon käyttöönotto johtaisi EU-
rahoituksen jopa suurempaan kasvuun hanketta kohden (+ 9.2 %)1, esittelijä pitää 
vaihtoehtoisia korvausosuuksia entistäkin välttämättömämpänä. 
                                               
1 Komission epävirallinen asiakirja “Horizon 2020: clarifications on some aspects of the Rules for Participation 
and Dissemination” 29.5.2012. 
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Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa korvausosuuden erittelyä paitsi toimintatyypin 
(T&K/markkinaläheiset toimet) mukaan, kuten nyt on kaavailtu, myös kustannusten 
laskentamenetelmän mukaan (suorat kustannukset + kiinteä korvaus/kokonaiskustannukset) ja 
osallistujatyypin mukaan (yliopistot, tutkimuskeskukset, muut/pk-yritykset/teollisuus). 
Esittelijä katsoo, että tällainen erittely mahdollistaa nykyistä räätälöidymmän rahoitustavan 
osallistujille ja sallii näin innovaatiorahoituksen saumattoman täytäntöönpanon, minkä 
seurauksena olisi helpompi yhdistää tutkimus- ja markkinaläheisten toimia samaan 
hankkeeseen ja integroida osaamiskolmiota. 

Esittelijä haluaa korostaa, että innovoinnin rahoittaminen on edelleen eräänlainen talousarvion 
"musta laatikko", koska markkinaläheisten hankkeiden osuudesta Horisontti 2020 -budjetin 
puitteissa ei ole annettu minkäänlaista tietoa.  Kun pidetään mielessä, että markkinaläheisillä 
toimilla, kuten demonstroinnilla, testauksella ja pilotoinnilla on tapana olla kalliimpia kuin 
T&K-hankkeet, esittäjä pitää välttämättömänä, että markkinaläheisten toimien korvausosuutta 
mukautetaan tähän epävarmuustilanteeseen, jotta voitaisiin estää huomattavat leikkaukset 
unionin T&K-hankkeisiin kohdentamasta rahoituksesta. 

Kaikkia osallistujia koskeva sääntöjen yksinkertaistaminen
Viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan parlamentti on toistuvasti kehottanut komissiota 
ottamaan suuren askeleen yksinkertaistamisessa. Nyt sillä on ehdotus, jossa eräät seikat 
kärsivät liiallisesta yksinkertaistamisesta, kun taas toisiin ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. 
Siksi esittelijä ehdottaa monia yksinkertaistamistoimenpiteitä, joita parlamentti on esittänyt 
aiemmissa mietinnöissään.  

Yksi tärkeimmistä esittelijän ehdotuksista on, että laajennetaan edelleen avustuksensaajien 
tavanomaisten kirjanpitokäytänteiden hyväksyttävyyttä, sillä esittelijä on vakuuttunut, että 
näin voidaan tosiasiassa vähentää hallinnollista taakkaa ja virheiden riskiä kaikkien 
osallistujien osalta.  

Avustuksensaajien tavanomaisten kirjanpitokäytänteiden tunnustamisen lisäksi esittelijä 
katsoo, että selkeät yhteiset säännöt muodostavat toisen kulmakiven Horisontti 2020 -
asetuksen yksinkertaistamisessa, ja vaatii tästä syystä idean perinpohjaista toteuttamista. 
Esittelijä luulee, että suuri osa täytäntöönpanoprosessin aikana tarjotusta joustosta johtaa 
yksinkertaistamiseen, eikä päinvastoin. Vaikka joustoa tarvitaankin joissakin rahoituselimissä, 
suuri osa osallistujista hyötyisi selkeistä ja luotettavista säännöistä. Vakioavustussopimuksen 
palauttaminen kaikkien avustussopimusten standardivertailupisteeksi, monien määritelmien ja 
säännösten selkeyttäminen ja erityismääräyksiä käsittelevän uuden osaston lisääminen – johon 
sisältyy palkintoja, hankintoja, rahoitusvälineitä, pk-yrityksiä koskevaa välinettä, julkisen ja 
yksityisen sektorin sekä julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia koskevia artikloja – ovat 
ehdotuksia, joilla pyritään vahvistaman "yksien sääntöjen" perimmäistä ajatusta.  

Lisäksi esittelijä toivoo, että uusien ja kokemattomien hakijoiden pääsy Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan helpottuu. Tähän tähtääviä käyttökelpoisia ehdotuksia ovat mm. uuden 
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käyttäjäystävällisen ehdotusportaalin luominen, jossa rahoituselinten työsuunnitelmat 
sulautuvat komission työohjelmiin, sekä valintamenettelyä selvittävän oppaan laatiminen.

Teollisuuden todellisiin tarpeisiin vastaaminen
Esittelijä pelkää, että komission teollisuuden osallistujille ehdottamat korotetut korvaustasot 
toimisivat taloudellisena kompensaationa ohjelman puutteille, joita ei ole muutoin käsitelty, 
mikä näin myös johtaisi teollisuuden osuuden pelkästään kosmeettiseen vahvistumiseen 
Horisontti 2020 -budjetissa samalla kun teollisuuden osallistujien lukumäärä hankkeissa ei 
todellisuudessa juuri kasvaisi.  

Tästä syystä esittelijä pyrkii käsittelemään teollisuuden osallistujien todellisia tarpeita. 
Kuuden kuukauden asettaminen sopimuksentekoon kuluvaksi määräajaksi on tässä suhteessa 
kaikkein olennaisin toimenpide. Aika on yhä tärkeämpi tekijä, koska Horisontti 2020 pyrkii 
vauhdittamaan innovointia. Tämä on totta varsinkin yrityksissä ja hyvin innovatiivisissa pk-
yrityksissä. Sopimuksentekoon kuluvan ajan lyhentäminen on myös ennakkoehto 
huippututkimuskumppanien houkuttelemiseksi kaikkialta maailmasta – kansainvälistyminen 
onkin toinen tärkeä kannustin teollisuuden osallistujille.

Esittelijä katsoo niin ikään, että pk-yrityksiä koskevaan välineeseen sekä rahoitusvälineisiin 
liittyvien artiklojen lisääminen on selkeyttänyt näiden välineiden toimintaa. 

Teollis- ja tekijänoikeuksien tiettyjen aspektien selventämisen, tulosten levittämistä ja 
hyödyntämistä koskevien lisävelvoitteiden sekä avoimen saatavuuden käsitteen pitäisi auttaa 
yrityksiä ymmärtämään paremmin, miten niiden kaupallisia etuja suojellaan niiden 
osallistuessa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.  

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä esittelijä on ehdottanut useita tarkistuksia, joissa 
korostetaan yhteisrahoitusmahdollisuuksia ja Horisontti 2020 -välineiden yhdistettyä käyttöä 
hankkeiden rahoituksessa, sallien myös kumulatiivisen rahoituksen, pyrkien näin erityisesti 
laajamittaisten demonstrointihankkeiden toteuttamiskelpoiseen rahoitukseen.


