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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaksi asetukseksi muodostaa pätevän perustan, 
jossa otetaan huomioon unionin tiede- ja tutkimustarpeet ja varmistetaan samalla tietty 
synergia koheesiopolitiikan kanssa.

Tarkistuksissa keskitytään pääasiassa toimiin, joilla pyritään edistämään alueiden, kaupunkien 
ja kuntien kehitystä ja osallistumista, koska ehdotuksessa niitä ei tuoda riittävän selvästi esiin, 
vaikka komissio kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään tällaiset toimet tutkimusta koskeviin 
toimintaohjelmiinsa seuraavalla ohjelmakaudella.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi myös otettava paremmin huomioon unionin 
maantieteellinen moninaisuus ja tuettava tutkimusaloitteita kaikissa jäsenvaltioissa, koska 
siten voitaisiin vahvistaa tiede- ja tutkimuspolitiikan alueellista ulottuvuutta. Näin ollen on 
suositeltavaa vahvistaa alueellista ja kansainvälistä ulottuvuutta.

Ehdotukseen liittyy erityisenä aiheena kysymys tutkijoiden henkilökohtaisista kuluista ja 
heidän osallistumisensa kansainvälisiin tutkijaryhmiin. Näissä kysymyksissä alueellinen 
vaihtelu on suurta, ja se aiheuttaa esteitä joillekin alueille, erityisesti vähemmän kehittyneille 
alueille.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuten
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös koheesiopolitiikan rahastojen 
ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
joilla voidaan erityisesti edistää 
kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 

(26) Suurimman mahdollisen vaikutuksen 
saavuttamiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa olisi saatava aikaan 
vahvempia synergioita muiden unionin 
ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla kuin
koulutus, avaruus, ympäristö, kilpailukyky 
ja pk-yritykset, sisäinen turvallisuus, 
kulttuuri ja viestimet. Synergioita olisi 
luotava myös yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen piiriin kuuluvien
koheesiopolitiikan rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan sekä meri- ja 
kalastuspolitiikan kanssa, joilla voidaan 
erityisesti edistää kansallisten ja 
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strategioita. alueellisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien lujittamista osana 
älykästä erikoistumista koskevia 
strategioita..

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
piiriin kuuluvat toimet olisi 
alueellistettava, ja niitä olisi mukautettava 
alueiden erityistarpeiden mukaan, koska 
alue- ja paikallisviranomaisten tiiviimpi 
osallistuminen rahastojen sekä tutkimus-
ja innovointiohjelmien suunnitteluun ja 
toteutukseen on ratkaisevan tärkeää, sillä 
samaa kehitysstrategiaa ei voi soveltaa 
kaikilla alueilla. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
olisi oltava vahva alueellinen ja 
kansainvälinen ulottuvuus. Ohjelmalla 
olisi varmistettava unionin tutkimus- ja 
innovointipolitiikan ja politiikkaa paikan 
päällä toteuttavien alueellisten ja 
paikallisten toimijoiden välinen vaihto.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Tutkijoiden urat

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön noudattamalla asetusta 
(EU) N:o xx/2013 [osallistumissäännöt], 
jolla vahvistetaan osaltaan tutkijoiden 
sisämarkkinoita ja lisätään tutkijoiden 
urien houkuttelevuutta unionissa 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
ottaen huomioon, että puiteohjelmasta 
tuetut toimet ovat luonteeltaan valtaosin 
kansainvälisiä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. 
Pk-yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Tähän kuuluu
a) tuki kaikissa tutkimussyklin vaiheissa 
prototyypistä täyteen toteutukseen, jotta 
pk-yrityksillä on mahdollisuus ottaa 
käyttöön koko tutkimuspotentiaalinsa
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b) erityistuki teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevissa neuvotteluissa avoimissa 
innovaatiohankkeissa
c) tukitoimet, joilla autetaan 
suoriutumaan avustusten viivästyksistä, 
koska rahavirrat ovat edelleen pk-
yritysten keskeinen ongelma
d) tiedotustoimintaa pk-yritysten 
keskuudessa koskevat tukitoimet.

Pk-yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

Or. en


