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Mietintö A8-0401/2018 

Dan Nica 

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja 

tulosten levittämistä koskevat säännöt 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

9 artikla 9 artikla 

Talousarvio Talousarvio 

1. Puiteohjelman toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–

2027 ovat 94 100 000 000 euroa 

nykyhintoina 1 artiklan 3 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetulle erityisohjelmalle 

ja lisäksi 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 

tarkoitetulle erityisohjelmalle osoitettu 

määrä, joka vahvistetaan Euroopan 

puolustusrahastoa koskevassa asetuksessa 

... . 

1. Puiteohjelman toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–

2027 ovat 120 000 000 000 euroa vuoden 

2018 hintoina 1 artiklan 3 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetulle erityisohjelmalle 

ja lisäksi 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 

tarkoitetulle erityisohjelmalle osoitettu 

määrä, joka vahvistetaan Euroopan 

puolustusrahastoa koskevassa asetuksessa 

... . 

2. Edellä 1 kohdan virkkeen 

ensimmäisessä lauseessa tarkoitetun 

määrän ohjeellinen jakautuminen on 

seuraava: 

2. Edellä 1 kohdan virkkeen 

ensimmäisessä lauseessa tarkoitetun 

määrän ohjeellinen jakautuminen on 

seuraava: 

a) 25 800 000 000 euroa pilarille I 

”Avoin tiede” vuosiksi 2021–2027, josta 

a) 27,42 prosenttia pilarille I 

”Huipputason avoin tiede” vuosiksi 2021–

2027, josta 

1) 16 600 000 000 euroa Euroopan 1) 17,64 prosenttia Euroopan 
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tutkimusneuvostolle; tutkimusneuvostolle; 

2) 6 800 000 000 euroa Marie 

Skłodowska-Curie -toimille; 

2) 7,23 prosenttia Marie Skłodowska-

Curie -toimille; 

3) 2 400 000 000 euroa 

tutkimusinfrastruktuureille; 

3) 2,55 prosenttia 

tutkimusinfrastruktuureille; 

b) 52 700 000 000 euroa pilarille II 

”Maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden 

kilpailukyky” vuosiksi 2021–2027, josta 

b) 55,78 prosenttia pilarille II 

”Maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan 

teollisuuden kilpailukyky” vuosiksi 2021–

2027, josta 

1) 7 700 000 000 euroa klusterille 

”Terveys”; 

1) 8,06 prosenttia klusterille 

”Terveys”; 

2) 2 800 000 000 euroa klusterille 

”Osallisuutta edistävä ja turvallinen 

yhteiskunta”; 

2) 2,20 prosenttia klusterille 

”Osallisuutta edistävä ja luova 

yhteiskunta”; 

 2 a) 1,80 prosenttia klusterille 

”Turvallinen yhteiskunta”; 

3) 15 000 000 000 euroa klusterille 

”Digitaalitalous ja -teknologia ja 

teollisuus”; 

3) 15, 64 prosenttia klusterille 

”Digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus 

ja avaruusala”; 

4) 15 000 000 000 euroa klusterille 

”Ilmasto, energia ja liikkuvuus”; 

4) 15,84 prosenttia klusterille 

”Ilmasto, energia ja liikkuvuus”; 

5) 10 000 000 000 euroa klusterille 

”Elintarvikkeet ja luonnonvarat”; 

5) 10,60 prosenttia klusterille 

”Elintarvikkeet, luonnonvarat ja 

maatalous”; 

6) 2 200 000 000 euroa Yhteisen 

tutkimuskeskuksen (JRC) muille kuin 

ydinalan suorille toimille; 

6) 1,64 prosenttia Yhteisen 

tutkimuskeskuksen (JRC) muille kuin 

ydinalan suorille toimille; 

c) 13 500 000 000 euroa pilarille III 

”Avoin innovointi” vuosiksi 2021–2027, 

josta 

c) 12,41 prosenttia pilarille III 

”Innovatiivinen Eurooppa” 
vuosiksi 2021–2027, josta 

1) 10 500 000 000 euroa Euroopan 

innovaationeuvostolle, josta enimmillään 

500 000 000 euroa Euroopan 

innovaatioekosysteemeille; 

1) 8,41 prosenttia Euroopan 

innovaationeuvostolle, josta enimmillään 

0,53 prosenttia Euroopan 

innovaatioekosysteemeille; 

2) 3 000 000 000 euroa Euroopan 

innovaatio- ja teknologiainstituutille (EIT); 

2) 4 prosenttia Euroopan innovaatio- 

ja teknologiainstituutille (EIT); 

d) 2 100 000 000 euroa osalle 

”Eurooppalaisen tutkimusalueen 

vahvistaminen” vuosiksi 2021–2027, josta 

d) 4,39 prosenttia osalle 

”Eurooppalaisen tutkimusalueen 

vahvistaminen”, joka käsittää seuraavat 

osiot: 

1) 1 700 000 000 euroa osiolle 1) 4,00 prosenttia osiolle 
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”huippuosaamisen jakaminen”; ”Huippuosaamisen levittäminen ja 

osallistumisen laajentaminen kaikkialla 

unionissa”; 

2) 400 000 000 euroa osiolle 

”Euroopan tutkimus- ja 

innovaatiojärjestelmän uudistaminen ja 

parantaminen”; 

2) 0,39 prosenttia osiolle ”Euroopan 

tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän 

uudistaminen ja parantaminen”. 

3. Voidakseen reagoida 

odottamattomiin tilanteisiin tai uusiin 

tapahtumiin ja tarpeisiin komissio voi 

vuotuisen talousarviomenettelyn puitteissa 

poiketa 2 kohdassa tarkoitetuista määristä 

enintään 10 prosenttia. Tällainen 

poikkeaminen ei ole sallittua tämän 

artiklan 2 kohdan b alakohdan 6 

alakohdassa tarkoitettujen määrien osalta 

ja tämän artiklan 2 kohdassa osalle 

”Eurooppalaisen tutkimusalueen 

vahvistaminen” osoitetun 

kokonaismäärän osalta. 

3. Voidakseen reagoida 

odottamattomiin tilanteisiin tai uusiin 

tapahtumiin ja tarpeisiin komissio voi 

vuotuisen talousarviomenettelyn puitteissa 

poiketa 2 kohdassa tarkoitetuista määristä 

enintään 10 prosenttia, mukaan lukien 

assosioituneiden maiden 

rahoitusosuuksien jako. 

 3 a. Ohjelman toimissa tuetaan 

ilmastotavoitteita tarvittaessa vähintään 

35 prosentilla ohjelman menoista osana 

unionin yleistä tavoitetta ilmastotoimien 

valtavirtaistamisesta ja siitä, että unionin 

talousarviosta 30 prosentilla tuetaan 

ilmastotavoitteita. 

 3 b. Vähintään 3 miljardia euroa 

osoitetaan asteittaista innovointia pk-

yrityksissä tukeviin avustuksiin tämän 

asetuksen 43 a artiklassa ja päätöksen 

liitteessä I tarkoitetun välineen 

mukaisesti. 

 3 c. Klusterin ”Osallisuutta edistävä ja 

luova yhteiskunta” määrärahoista 

45 prosentilla tuetaan kulttuurialaa ja 

luovia toimialoja, unionin 

kulttuuriperintö mukaan lukien, koskevaa 

tutkimusta ja tähän sisältyy 300 miljoonaa 

euroa Euroopan kulttuuriperinnön 

pilvipalvelujen luomiseen erityisohjelman 

liitteessä I esitetyllä tavalla Euroopan 

parlamentille esitettävän 

vaikutustenarvioinnin jälkeen. 

 3 d. Vähintään miljardi euroa on 
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tarkoitus kohdentaa kvanttitutkimukseen 

pilariin II kuuluvassa klusterissa 

”Digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus 

ja avaruusala”. 

4. Edellä 1 kohdan virkkeen 

ensimmäisessä lauseessa tarkoitettu määrä 

voi myös kattaa valmistelusta, seurannasta, 

valvonnasta, tilintarkastuksesta, 

arvioinnista ja muista toimista aiheutuvia 

menoja, joita tarvitaan ohjelman hallintaan 

ja täytäntöönpanoon, mukaan lukien kaikki 

hallintokustannukset, sekä sen tavoitteiden 

saavuttamisen arviointiin. Lisäksi siitä 

voidaan kattaa menoja, jotka liittyvät 

selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin ja 

tiedotus- ja viestintätoimiin, sikäli kuin ne 

liittyvät ohjelman tavoitteisiin, sekä 

tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 

tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, 

mukaan lukien organisaation omat 

tietotekniikkavälineet ja muu tekninen ja 

hallinnollinen apu, jota tarvitaan ohjelman 

hallinnoinnissa. 

4. Edellä 1 kohdan virkkeen 

ensimmäisessä lauseessa tarkoitettu määrä 

voi myös kattaa valmistelusta, seurannasta, 

valvonnasta, tilintarkastuksesta, 

arvioinnista ja muista toimista aiheutuvia 

menoja, joita tarvitaan ohjelman hallintaan 

ja täytäntöönpanoon, mukaan lukien kaikki 

hallintokustannukset, sekä sen tavoitteiden 

saavuttamisen arviointiin. Nämä menot 

eivät saa ylittää viittä prosenttia ohjelman 

mukaisesta kokonaismäärästä. Lisäksi 

siitä voidaan kattaa menoja, jotka liittyvät 

selvityksiin, asiantuntijoiden kokouksiin ja 

tiedotus- ja viestintätoimiin, sikäli kuin ne 

liittyvät ohjelman tavoitteisiin, sekä 

tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 

tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, 

mukaan lukien organisaation omat 

tietotekniikkavälineet ja muu tekninen ja 

hallinnollinen apu, jota tarvitaan ohjelman 

hallinnoinnissa. 

5. Talousarvioon voidaan 4 kohdassa 

tarkoitettujen kulujen kattamiseksi 

tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös 

vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan 

hallinnoida toimia, joita ei ole saatu 

päätökseen viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2027. 

5. Talousarvioon voidaan 4 kohdassa 

tarkoitettujen kulujen kattamiseksi 

tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös 

vuoden 2027 jälkeen, jotta voidaan 

hallinnoida toimia, joita ei ole saatu 

päätökseen viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2027. 

6. Useamman kuin yhden 

varainhoitovuoden aikana toteutettavia 

toimia koskevat talousarviositoumukset 

voidaan jakaa usealle eri 

varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi. 

6. Useamman kuin yhden 

varainhoitovuoden aikana toteutettavia 

toimia koskevat talousarviositoumukset 

voidaan jakaa usealle eri 

varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi. 

7. Menot, jotka aiheutuvat 

ensimmäiseen työohjelmaan sisältyvien 

hankkeiden toimista, voivat olla 

avustuskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 

2021, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

varainhoitoasetuksen soveltamista. 

7. Menot, jotka aiheutuvat 

ensimmäiseen työohjelmaan sisältyvien 

hankkeiden toimista, voivat olla 

avustuskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 

2021, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

varainhoitoasetuksen soveltamista. 

8. Yhteistyöhön perustuvan 

hallinnoinnin puitteissa jäsenvaltioille 

osoitetut resurssit, jotka ovat 

Poistetaan. 
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siirtokelpoisia asetuksen (EU) XX 

[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 21 

artiklan mukaisesti, voidaan niiden 

pyynnöstä siirtää ohjelmaan. Komissio 

käyttää kyseisiä varoja joko suoraan 

varainhoitoasetuksen 62 artiklan 

1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 

välillisesti saman artiklan 1 kohdan 

c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja 

on mahdollisuuksien mukaan käytettävä 

asianomaisen jäsenvaltion hyväksi. 

9. Euroopan horisontti on 

suunniteltu toteutettavaksi synergiassa 

unionin muiden rahoitusohjelmien 

kanssa. Ei-tyhjentävä luettelo synergioista 

unionin muiden rahoitusohjelmien 

kanssa sisältyy liitteeseen IV. 

Poistetaan. 

Or. en 

 


