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Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset 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 asiasta 
vastaavat yksiköt.

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely 
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön 
seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2011)
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0042)1,

– ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 7 ja 10 artiklan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0080/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja 
budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euratomin perustamissopimuksen 
119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Seitsemännessä puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteisön syrjäisimpien alueiden 
osallistumista. Lisäksi olisi pyrittävä 
siihen, että osallistujia olisi laajasti eri 

(5) Seitsemännessä puiteohjelmassa olisi 
edistettävä yhteisön syrjäisimpien alueiden 
sekä Euroopan yhteisöön 
assosioituneiden merentakaisten maiden 

1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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yrityksistä, tutkimuskeskuksista ja 
korkeakouluista.

ja alueiden osallistumista. Lisäksi olisi 
pyrittävä siihen, että osallistujia olisi 
laajasti eri yrityksistä, tutkimuskeskuksista 
ja korkeakouluista.

Perustelu

Tämä asetus on tarpeen saattaa yhdenmukaiseksi 27. marraskuuta 2001 merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön tehdyn päätöksen 2001/822/EY 
kanssa, jonka 58 artiklassa säädetään, että  "MMA:ista kotoisin olevat henkilöt sekä 
soveltuvin osin MMA:iden asianomaiset julkiset ja/tai yksityiset elimet ja laitokset voivat 
osallistua (...) yhteisön ohjelmiin (...)."

Tarkistus 2
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) Seitsemännessä puiteohjelmassa 
pitäisi luopua kuudenteen puiteohjelmaan 
kuuluvien sopimusten toimeenpanosta 
aiheutuneiden kustannusten 
ilmoittamiseen käytetyistä 
kustannusmalleista. Tällä pyritään 
ensinnäkin yksinkertaistamaan 
tukikelpoisten kustannusten määritelmää 
ja toiseksi asettamaan kaikki osallistujat 
samalle lähtöviivalle. Kuudenteen 
puiteohjelmaan sisältyi kustannusmalli, 
jonka ansiosta jotkut oikeussubjektit 
saattoivat saada korvausta jopa sata 
prosenttia ylimääräisistä 
kustannuksistaan, mutta eivät 
kokonaiskustannuksistaan. Ylimääräisiä 
kustannuksia koskeva malli perustui 
siihen olettamukseen, että ylimääräiset 
kustannukset ovat noin 50 prosenttia 
kokonaiskustannuksista. Näin ollen sillä, 
jos kaikista tukikelpoisista suorista ja 
epäsuorista kustannuksista (vakinaisesta 
henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset 
mukaan luettuna) korvattaisiin 
75 prosenttia, pitäisi olla kyseisiä 
oikeussubjekteja kannustava vaikutus, 
verrattuna siihen, että palattaisiin 
ylimääräisiä kustannuksia koskevaan 
malliin.
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Perustelu

Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts 
additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les 
universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de 
leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts 
additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des 
coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur 
personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs 
pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou 
uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour 
les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire 
rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au 
modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la 
participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux 
forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système 
sophistiqué de comptabilité analytique.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Komission olisi seurattava sekä 
seitsemännen puiteohjelman yhteydessä 
toteutettavia epäsuoria toimia että koko 
seitsemättä puiteohjelmaa ja sen 
erityisohjelmia.

(17) Komission olisi seurattava sekä 
seitsemännen puiteohjelman yhteydessä 
toteutettavia epäsuoria toimia että koko 
seitsemättä puiteohjelmaa ja sen 
erityisohjelmia. Sen olisi myös arvioitava 
näitä osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevia sääntöjä.

Perustelu

Sääntöjä on myös arvioitava säännöllisin väliajoin, jotta niiden täytäntöönpanoehtoja 
voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 17a kappale (uusi)

(17 a) Tutkimuksen seitsemännen 
puiteohjelman mukaisen rahoituksen 
saamiseksi konsortion komissiolle 
laatimien raporttien taajuus ja luonne 
pitää määritellä avustussopimuksessa. 
Yleisesti ottaen raportointia koskevien 
vaatimusten on oltava mahdollisimman 
vähäiset, mutta samalla on kuitenkin 
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varmistettava, että komissio seuraa 
asianmukaisesti hanketta. Yleisesti ottaen 
tilintarkastuslausuntoja koskevien 
vaatimusten ei pidä ulottua 
varainhoitoasetuksessa vahvistettuja 
periaatteita pidemmälle perusteltuja 
poikkeuksia lukuun ottamatta.

Perustelu

Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même 
(durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports 
nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention. 
Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le 
système rigide et non adapté à la réalité du projet.

En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement 
Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont 
qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par 
bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention 
de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le 
montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000).

Tarkistus CA1
2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
varainhoitoasetuksessa ja 
soveltamissäännöissä olevien määritelmien 
lisäksi:

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
varainhoitoasetuksessa ja 
soveltamissäännöissä olevien määritelmien 
lisäksi:

(1) ’tulosaineistolla’ toimien tuloksia, 
mukaan luettuna tieto, riippumatta siitä, 
voidaanko ne suojata; tällaisiin tuloksiin 
sisältyvät tekijänoikeuden lähioikeudet, 
mallioikeudet, patenttioikeudet, 
kasvinjalostajanoikeudet ja vastaavat 
suojamuodot;

(1) ’tulosaineistolla’ toimien tuloksia, 
mukaan luettuna tieto, riippumatta siitä, 
voidaanko ne suojata; tällaisiin tuloksiin 
sisältyvät tekijänoikeuden lähioikeudet, 
mallioikeudet, patenttioikeudet, 
kasvinjalostajanoikeudet ja vastaavat 
suojamuodot;

(2) ’tausta-aineistolla’ epäsuoran toimen 
toteuttamista tai epäsuoran toimen tulosten 
käyttöä varten tarvittavaa tietoa, joka on 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä avustussopimukseen, sekä 
tällaiseen tietoon liittyviä tekijänoikeuksia 
tai muita immateriaalioikeuksia, joille on 
haettu suojaa ennen liittymistä 
avustussopimukseen;

(2) ’tausta-aineistolla’ epäsuoran toimen 
toteuttamista tai tulosaineiston tulosten 
käyttöä varten tarvittavaa tietoa, joka on 
osallistujien hallussa ennen 
avustussopimuksen tekemistä, sekä 
tällaiseen tietoon liittyviä tekijänoikeuksia 
tai muita immateriaalioikeuksia tai niihin 
liittyviä hakemuksia;

(3) ’tutkimusorganisaatiolla’ voittoa (3) ’tutkimusorganisaatiolla’ voittoa 
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tavoittelematonta organisaatiota, jonka 
päätavoitteena on tieteellisen tai teknisen 
tutkimuksen tekeminen;

tavoittelematonta organisaatiota, jonka 
päätavoitteena on tieteellisen tai teknisen 
tutkimuksen tekeminen;

(4) ’kolmannella maalla’ valtiota, joka ei ole 
yhteisön jäsenvaltio;

(4) ’kolmannella maalla’ valtiota, joka ei ole 
yhteisön jäsenvaltio;

(5) ’assosioituneella maalla’ kolmatta maata, 
joka on sopimuspuolena Euroopan 
atomienergiayhteisön kanssa tehdyssä 
kansainvälisessä sopimuksessa, jonka 
ehtojen mukaisesti tai jonka perusteella maa 
osallistuu koko seitsemännen puiteohjelman 
tai jonkin sen osan rahoitukseen;

(5) ’assosioituneella maalla’ kolmatta maata, 
joka on sopimuspuolena Euroopan 
atomienergiayhteisön kanssa tehdyssä 
kansainvälisessä sopimuksessa, jonka 
ehtojen mukaisesti tai jonka perusteella maa 
osallistuu koko seitsemännen puiteohjelman 
tai jonkin sen osan rahoitukseen;

(6) ’kansainvälisellä järjestöllä’ hallitusten 
välistä järjestöä, joka on muu kuin Euroopan 
atomienergiayhteisö ja jolla on 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla 
oikeushenkilöllisyys, sekä tällaisen 
kansainvälisen järjestön perustamaa 
erityisjärjestöä;

(6) ’kansainvälisellä järjestöllä’ hallitusten 
välistä järjestöä, joka on muu kuin Euroopan 
atomienergiayhteisö ja jolla on 
kansainvälisen julkisoikeuden nojalla 
oikeushenkilöllisyys, sekä tällaisen 
kansainvälisen järjestön perustamaa 
erityisjärjestöä;

(7) ’Euroopan etua edistävällä 
kansainvälisellä järjestöllä’ kansainvälistä 
järjestöä, jonka jäsenistä suurin osa on 
yhteisön jäsenvaltioita tai assosioituneita 
maita ja jonka ensisijaisena tavoitteena on 
edistää tiede- ja teknologiayhteistyötä 
Euroopassa;

(7) ’Euroopan etua edistävällä 
kansainvälisellä järjestöllä’ kansainvälistä 
järjestöä, jonka jäsenistä suurin osa on 
yhteisön jäsenvaltioita tai assosioituneita 
maita ja jonka ensisijaisena tavoitteena on 
edistää tiede- ja teknologiayhteistyötä 
Euroopassa;

(8) ’julkisyhteisöllä’ oikeussubjektia, joka 
on määritetty julkisyhteisöksi kansallisessa 
julkisoikeudessa, sekä kansainvälisiä 
järjestöjä;

(8) ’julkisyhteisöllä’ oikeussubjektia, joka 
on määritetty julkisyhteisöksi kansallisessa 
julkisoikeudessa, mitä tahansa 
yksityisoikeuden alaista oikeussubjektia, 
jolla on suvereeni tehtävä, mitä tahansa 
kansallisen yksityisoikeuden nojalla 
perustettua, mutta ensisijaisesti julkisin 
varoin rahoitettua oikeussubjektia, sekä 
kansainvälisiä järjestöjä;

(9) ’pk-yrityksillä’ 6 päivänä toukokuuta 
2003 annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuja mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä;

(9) ’pk-yrityksillä’ 6 päivänä toukokuuta 
2003 annetussa suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuja mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä;

(9a) 'osakkuusyritys' tarkoittaa suhteessa 
toiseen oikeussubjektiin mitä tahansa 
oikeussubjektia, joka on joko
(a) toisen oikeussubjektin suoran tai 
epäsuoran valvonnan alaisuudessa tai
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(b) saman suoran tai epäsuoran valvonnan 
alaisuudessa kuin toinen oikeussubjekti.

(10) ’työohjelmalla’ komission vahvistamaa 
suunnitelmaa, jonka avulla pannaan 
täytäntöön päätöksen […/…] 2 artiklassa 
tarkoitettu erityisohjelma;

(10) ’työohjelmalla’ komission vahvistamaa 
suunnitelmaa, jonka avulla pannaan 
täytäntöön päätöksen […/…] 2 artiklassa 
tarkoitettu erityisohjelma;

(11) ’rahoitusjärjestelyillä’ päätöksen 
[…/…] liitteessä II olevassa a osassa 
määritettyjä mekanismeja, joita käytetään 
yhteisön rahoittaessa epäsuoria toimia;

(11) ’rahoitusjärjestelyillä’ päätöksen 
[…/…] liitteessä II olevassa a osassa 
määritettyjä mekanismeja, joita käytetään 
yhteisön rahoittaessa epäsuoria toimia;

(11 a) "oikeutetulla edulla" kaikkia etuja 
kaupalliset edut mukaan lukien, joita 
osallistuja voi hyödyntää tässä asetuksessa 
täsmennetyissä tapauksissa; näin ollen 
osallistujan on osoitettava, että joissakin 
tietyissä olosuhteissa sille aiheutuisi 
kohtuuttoman suurta vahinkoa, jos sen 
etua ei otettaisi huomioon.
(11 b) "oikeudenmukaisilla ja 
kohtuullisilla ehdoilla" eri muodoissa 
ilmeneviä oikeudenmukaisia ja kohtuullisia 
ehtoja, kuten esimerkiksi taloudellisia 
ehtoja (kertasuoritus, maksut ...), joista on 
päätetty ottaen huomioon osallistujan 
osallistuminen työskentelyyn, jonka 
tuloksena on saatu tiedot, joihin se antaa 
käyttöoikeuden, sekä tietojen potentiaalin;

(12) ’assosioituneella oikeussubjektilla’ 
oikeussubjektia, joka on tehnyt 
assosiaatiosopimuksen Euroopan 
atomienergiayhteisön kanssa.

(12) ’assosioituneella oikeussubjektilla’ 
oikeussubjektia, joka on tehnyt 
assosiaatiosopimuksen Euroopan 
atomienergiayhteisön kanssa.

(12 a) "osallistujalla" oikeussubjektia, joka 
osallistuu epäsuoraan toimeen ja jolla on 
oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa 
yhteisöön tämän asetuksen tai 
avustussopimuksen nojalla;
(12 b) "liitännäisyksiköillä" 
oikeussubjekteja, joista toinen niistä on 
suoraan tai välillisesti toisen 
määräysvallassa tai saman suoran tai 
välillisen määräysvallan alainen; 
"liitännäisyhtiöillä" sitä, että määräysvalta 
on määritelty siten, että jollakin 
yksittäisellä yhtiöllä on yli 50 prosenttia 
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kyseisen yksikön äänivallasta.

Tarkistus 8
3 artiklan -1 kohta (uusi)

Seitsemännen puiteohjelman toimet 
saattavat tehdä tarpeelliseksi Euroopan 
unionin turvaluokiteltujen tietojen 
luomisen tai vaihtamisen. Niitä 
hallinnoidaan ja suojellaan 
29. marraskuuta 2001 komission sisäisten 
menettelysääntöjen muuttamisesta tehdyn 
komission päätöksen (2001/844/EY, 
EHTY, Euratom)1 säännösten mukaisesti.
1 EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

Perustelu

Komission ehdotus erityismääräysten sisällyttämisestä avustussopimukseen (21 artiklan 
3 kohta) ei riitä, sillä luottamuksellisuus on varmistettava jo ehdotusten arviointivaiheesta 
alkaen.

Komissio muuttaa parhaillaan komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta tehtyä 
komission päätöstä 2001/844/EY, EHTY, Euratom pannakseen täytäntöön neuvoston 
turvallisuussääntöjen vahvistamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/952/EY, jolla 
muutetaan neuvoston päätöstä 2001/264/EY, vuoden puoliväliin mennessä.

Tarkistus 9
10 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kolmansista maista tulevat osallistujat 
voivat halutessaan saada korvauksen, 
joka perustuu tutkijakohtaiseen kiinteään 
summaan.

Perustelu

Kolmansista maista tulevien osallistujien on usein vaikeaa määritellä todellisia 
kustannuksiaan ja saada suhteellista osuuttaan yhteisrahoituksesta. Kiinteä korvaus voisi olla 
ratkaisu ongelmaan. Huippuosaamisen verkostoja varten tarkoitettuja kiinteitä korvauksia 
voitaisiin käyttää tähän tarkoitukseen.
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Tarkistus CA2

12 artikla

1. Komissio julkaisee epäsuoria toimia 
koskevia ehdotuspyyntöjä asianomaisissa 
erityisohjelmissa ja työohjelmissa 
määritettyjen vaatimusten mukaisesti.

1. Komissio julkaisee ehdotuspyyntöjä 
asianomaisissa erityisohjelmissa ja 
työohjelmissa määritettyjen vaatimusten 
mukaisesti; joukossa voi olla 
erityisryhmille, kuten pk-yrityksille, 
suunnattuja ehdotuspyyntöjä.

Sovellussäännöissä säädetyn julkaisemisen 
lisäksi komissio julkaisee ehdotuspyynnöt 
seitsemännen puiteohjelman Internet-
sivuilla, valikoitujen tiedotuskanavien 
välityksellä sekä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden perustamien 
kansallisten yhteyspisteiden kautta.

Sovellussäännöissä säädetyn julkaisemisen 
lisäksi komissio julkaisee ehdotuspyynnöt 
seitsemännen puiteohjelman Internet-
sivuilla, valikoitujen tiedotuskanavien 
välityksellä sekä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden perustamien 
kansallisten yhteyspisteiden kautta.

2. Jos osallistujien ei tarvitse tehdä 
konsortiosopimusta, komissio mainitsee 
asiasta ehdotuspyynnössä.

2. Jos osallistujien ei tarvitse tehdä 
konsortiosopimusta, komissio mainitsee 
asiasta ehdotuspyynnössä.

2a. Ehdotuspyyntöjen olisi oltava hyvin 
kohdennettuja, ja tavoitteet olisi 
täsmennettävä, jotta ehdotusten tekijät eivät 
vastaisi turhaan.
2b. Valintaperusteet heijastavat hankkeiden 
ominaispiirteitä, laatua ja 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus CA3

13 artikla 

Komissio ei julkaise ehdotuspyyntöjä 
seuraavista toimista:

Varainhoitoasetuksen ja sen 
soveltamissääntöjen mukaisesti komissio ei 
julkaise ehdotuspyyntöjä seuraavista 
toimista:

(a) koordinointi- ja tukitoimet, joiden 
toteuttajina ovat oikeussubjektit, jotka 
määritetään erityisohjelmissa tai vastaavasti 
työohjelmissa, silloin kun erityisohjelma 
sallii edunsaajien määrittämisen 
työohjelmissa, soveltamissääntöjen 
mukaisesti;

(a) koordinointi- ja tukitoimet, joiden 
toteuttajina ovat oikeussubjektit, jotka 
määritetään erityisohjelmissa tai vastaavasti 
työohjelmissa, jos erityisohjelma sallii 
edunsaajien määrittämisen työohjelmissa;

(b) koordinointi- ja tukitoimet, joissa on (b) koordinointi- ja tukitoimet, joissa on 
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kysymys varainhoitoasetuksessa 
määritettyjen julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen mukaisesta hankinnasta tai 
palvelusta;

kysymys sopimuksella vahvistetun tai 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
mukaisesti valitun tavaran tai palvelun 
hankinnasta;

(b a) koordinointi- ja tukitoimet, jotka 
liittyvät opiskelu-, tutkimus- tai 
harjoitteluapurahojen ja palkintojen 
myöntämiseen kilpailujen seurauksena;

(c) riippumattomien asiantuntijoiden 
nimeämiseen liittyvät koordinointi- ja 
tukitoimet;

(c) riippumattomien asiantuntijoiden 
nimeämiseen liittyvät koordinointi- ja 
tukitoimet;

(d) muut toimet, jos asiasta säädetään 
varainhoitoasetuksessa tai 
soveltamissäännöissä.

(d) seitsemännestä puiteohjelmasta tehdyn 
päätöksen […/…] liitteessä II olevassa a 
osassa yksilöityjen neuvoston ja Euroopan 
parlamentin (tai Euroopan parlamentin 
kuulemisen jälkeen tehtyjen neuvoston) 
päätösten perusteella täytäntöönpannut 
muut toimet.

Tarkistus CA4 a

2 alajakso, otsikko

EHDOTUSTEN ARVIOINTI EHDOTUSTEN ARVIOINTI, VALINTA 
JA EHDOTUKSISTA 

NEUVOTTELEMINEN JA 
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

Tarkistus CA4 b

14 artikla

Arviointi, valinta ja avustusten 
myöntäminen

Arviointiperiaatteet sekä valintaa ja 
avustusten myöntämistä koskevat perusteet

1. Komissio arvioi kaikki ehdotuspyynnön 
johdosta jätetyt ehdotukset soveltaen 
erityisohjelmassa ja työohjelmassa 
määritettyjä arviointiperiaatteita sekä 
valinta- ja avustuksenmyöntämisperusteita.

1. Komissio arvioi kaikki ehdotuspyynnön 
johdosta jätetyt ehdotukset soveltaen 
erityisohjelmassa ja työohjelmassa 
määritettyjä arviointiperiaatteita, anonyymin 
vertaisarvioinnin periaatteita sekä valinta- 
ja avustuksenmyöntämisperusteita. 

Käytettävät kriteerit ovat seuraavat:
a) tieteen ja teknologian alan 
huippuosaaminen sekä innovaatioaste;
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b) valmiudet toteuttaa epäsuoraa toimintaa 
menestyksekkäästi ja varmistaa sen tehokas 
hallinta ottaen huomioon 
asiantuntemuksen ja resurssit erityisesti 
suhteessa osallistujien määrittelemiin 
järjestelyihin;
c) relevanssi erityisohjelman tavoitteiden 
kannalta;
d) kriittinen massa suhteessa käyttöön 
otettuihin resursseihin ja asian vaikutukset 
yhteisön politiikkoihin;
e) tulosaineiston käyttöä ja levittämistä 
koskevan suunnitelman laatu, valmiudet 
innovaatioiden edistämiseen ja selkeät 
hankkeet, kun on kyse teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinnoinnista. 

Työohjelmassa voidaan määrittää 
erityisperusteita tai täsmentää perusteiden 
soveltamista.

Työohjelmassa voidaan määrittää 
erityisperusteita tai täsmentää perusteiden 
soveltamista.

1a. Etäarviointeja voidaan suorittaa, mikäli 
niitä on määritetty työohjelmissa tai 
ehdotuspyynnössä.

2. Ehdotuksia, jotka ovat eettisten 
perusperiaatteiden vastaisia tai jotka eivät 
täytä erityisohjelmassa, työohjelmassa tai 
ehdotuspyynnössä asetettuja ehtoja, ei valita. 
Tällaiset ehdotukset voidaan milloin tahansa 
sulkea pois arviointi-, valinta- ja 
avustuksenmyöntämismenettelystä.

2. Ehdotuksia, jotka ovat eettisten 
perusperiaatteiden vastaisia tai jotka eivät 
täytä erityisohjelmassa, työohjelmassa tai 
ehdotuspyynnössä asetettuja ehtoja, eivät voi 
osallistua, ja ne voidaan milloin tahansa 
sulkea pois sen jälkeen, kun 
riippumattomilta asiantuntijoilta on 
pyydetty neuvoa.

3. Ehdotukset valitaan arvioinnin tulosten 
perusteella.

3. Ehdotukset asetetaan arvioinnin tulosten 
perusteella järjestykseen ja valitaan sen 
mukaisesti rahoitettaviksi.
3a. Arviointeja suorittavien henkilöiden 
ohjeet ja kyseisten henkilöiden 
seitsemännen puiteohjelman mukaiset 
valintaperusteet ovat julkisia.

Tarkistus CA5
15 artiklan 2–4 kohta

2. Jos ehdotuspyynnön yhteydessä 
sovelletaan kaksivaiheista 

2. Jos ehdotuspyynnön yhteydessä 
sovelletaan kaksivaiheista 
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jättämismenettelyä, ainoastaan niitä, joiden 
ehdotus täyttää arviointiperusteiden 
vaatimukset ensimmäisessä vaiheessa, 
pyydetään jättämään täydellinen ehdotus 
toisessa vaiheessa.

jättämismenettelyä, ainoastaan niitä, joiden 
ehdotus täyttää arviointiperusteiden 
vaatimukset ensimmäisessä vaiheessa, 
pyydetään jättämään täydellinen ehdotus 
toisessa vaiheessa.

Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa 
arvioidaan alustavasti jätetyt tukikelpoiset 
hakemukset. Silloin, kun jo tämän vaiheen 
jälkeen selviää, että hakemuksella ei ole 
mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi, siitä on 
ilmoitettava hakijalle.
Menettelyn toisen vaiheen on poikettava 
edellisestä vaiheesta erityisesti hakijalta 
vaadittavien tositteiden laajuuden ja 
sisällön suhteen. Silloin, kun hakijalta 
edellytetään lisätositteita, komission on 
annettava tästä tarkat ja kattavat tiedot.
Kerran kerätyt tiedot on tallennettava 
tietokantaan. Menettely on pyrittävä 
saattamaan päätökseen nopeasti.
Komission on huolehdittava koko 
menettelyn ajan erityisesti siitä, että 
julkaisemisesta, asiakirjojen 
toimittamisesta ja muista näyttöä koskevista 
velvoitteista hakijalle aiheutuvat 
kustannukset eivät ole suhteettomia 
myönnettävän avustuksen määrään 
nähden.

3. Jos ehdotuspyynnön yhteydessä 
sovelletaan kaksivaiheista 
arviointimenettelyä, ainoastaan ne 
ehdotukset, jotka läpäisevät ensimmäisen, 
rajoitettuun arviointiperusteiden joukkoon 
perustuvan arviointivaiheen, etenevät 
jatkoarviointiin.

3. Jos ehdotuspyynnön yhteydessä 
sovelletaan kaksivaiheista 
arviointimenettelyä, ainoastaan ne 
ehdotukset, jotka läpäisevät ensimmäisen, 
rajoitettuun arviointiperusteiden joukkoon 
perustuvan arviointivaiheen, etenevät 
jatkoarviointiin. 
Arviointimenettelyn ensimmäinen ja toinen 
vaihe eivät kumpikaan missään 
tapauksessa voi kestää pidempään kuin 
kuusi kuukautta.
3a. Epäsuoria toimia koskevat ehdotukset 
on toimitettava sähköisesti, jollei 
työohjelmassa toisin määritetä.

4. Komissio laatii ja julkaisee säännöt, joita 
soveltaen voidaan todentaa yhdenmukaisesti 
epäsuorien toimien osallistujien olemassaolo 

4. Komissio laatii ja julkaisee säännöt, joita 
soveltaen voidaan todentaa yhdenmukaisesti 
epäsuorien toimien osallistujien olemassaolo 
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ja oikeudellinen asema sekä niiden 
taloudelliset toimintaedellytykset.

ja oikeudellinen asema sekä niiden 
taloudelliset toimintaedellytykset. Tätä 
tarkoitusta varten komissio perustaa 
keskustietopankin, joka sisältää tarvittavat 
oikeudelliset ja taloudelliset tiedot 
hakijoista, ja hyödyntää sitä. 
4a.  Komissio julkaisee seitsemännen 
puiteohjelman verkkosivustolla tiedot 
tuetuista hankkeista, paitsi jos kyseiset 
tiedot ovat luottamuksellisia. 
4b. Silloin, kun jokin ehdotus on valittu, 
komissio voi tarvittaessa sopia osallistujien 
kanssa epäsuorien toimien tieteellisten, 
toiminnallisten ja taloudellisten 
näkökohtien muuttamisesta työohjelmassa 
ja ehdotuspyynnössä asetettujen 
edellytysten rajoissa sekä ehdotuksen 
arvioinnin tulokset huomioiden. 

Tarkistus 7
15 a artikla (uusi)

15 a artikla
Kaksinkertaisen valvonnan välttäminen

Kaksinkertaisen valvonnan välttämiseksi 
komissio antaa todistuksen positiivisesta 
arviointituloksesta, jota pidetään ilman eri 
ilmoitusta riittävänä kaikkien saman 
osallistujan jättämien ehdotusten suhteen. 
Tätä varten komission on luotava 
yhtenäinen todentamis- ja 
varmentamisjärjestelmä sekä annettava ja 
julkaistava erityiset säännöt.

Perustelu

Ehdotetulla muutoksella varmistetaan johdonmukainen lähestymistapa komissiossa, vältetään 
osallistujille aiheutuva tarpeeton byrokratia ja nopeutetaan valittuja ehdotuksia koskevia 
neuvotteluja.

Tarkistus CA6 a
16 artikla

1. Komissio nimeää riippumattomia 1. Komissio nimeää riippumattomia 
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asiantuntijoita avustamaan seitsemännessä 
puiteohjelmassa ja sen erityisohjelmissa 
edellytetyissä arvioinneissa.

asiantuntijoita avustamaan seitsemännessä 
puiteohjelmassa ja sen erityisohjelmissa 
edellytetyissä epäsuorien toimien 
arvioinneissa.

Edellä 13 artiklassa tarkoitettujen 
koordinointi- ja tukitoimien yhteydessä 
komissio nimeää riippumattomia 
asiantuntijoita ainoastaan, jos se katsoo sen 
aiheelliseksi.

Edellä 13 artiklassa tarkoitettujen 
koordinointi- ja tukitoimien yhteydessä 
komissio nimeää riippumattomia 
asiantuntijoita ainoastaan, jos se katsoo sen 
aiheelliseksi.

2. Riippumattomien asiantuntijoiden 
valinnassa otetaan huomioon heille 
annettavien tehtävien edellyttämä osaaminen 
ja tietämys.

2. Riippumattomien asiantuntijoiden 
valinnassa otetaan huomioon heille 
annettavien tehtävien edellyttämä osaaminen 
ja tietämys, ja heille on tarvittaessa 
myönnettävä asianmukaiset valtuudet 
komission yksiköiden Euroopan unionin 
turvaluokitelluiksi tiedoiksi luokittelemien 
tietojen käyttöön.

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
tarkoitettuja hakemuspyyntöjä sekä 
kansallisille tutkimusvirastoille, 
tutkimuslaitoksille tai yrityksille 
suunnattavia pyyntöjä, joiden avulla 
laaditaan luetteloita sopivista ehdokkaista.

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
tarkoitettuja hakemuspyyntöjä sekä 
merkityksellisille organisaatioille kuten 
kansallisille tutkimusvirastoille, 
tutkimuslaitoksille tai yrityksille 
suunnattavia pyyntöjä, joiden avulla 
laaditaan luetteloita sopivista ehdokkaista.

Komissio voi valita tehtävään myös 
tarvittavan osaamisen omaavia henkilöitä 
luetteloiden ulkopuolelta, jos se katsoo sen 
aiheelliseksi.
Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiä 
nimettäessä huolehditaan asianmukaisin 
toimenpitein siitä, että ryhmissä on 
kohtuullisen tasapuolisesti sekä miehiä että 
naisia.

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiä 
nimettäessä huolehditaan asianmukaisin 
toimenpitein siitä, että ryhmissä on 
kohtuullisen tasapuolisesti sekä miehiä että 
naisia.

2a. "Tieteen eturintamassa" toteutettavien 
tutkijalähtöisten hankkeiden arviointia ja 
seurantaa varten komissio nimittää 
asiantuntijoita Euroopan 
tutkimusneuvoston tieteellisen neuvoston 
ehdotuksen perusteella.

3. Nimetessään riippumatonta 
asiantuntijaa komissio huolehtii kaikin 
tarvittavin toimenpitein siitä, ettei 
asiantuntijalla ole eturistiriitaa suhteessa 
asiaan, josta hänen on määrä antaa 

3. Komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, ettei 
asiantuntijalla ole eturistiriitaa suhteessa 
asiaan, josta hänen on määrä antaa 
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lausuntonsa. lausuntonsa. 

4. Komissio laatii vakionimeämiskirjeen, 
jäljempänä ’nimeämiskirje’, joka sisältää 
vakuutuksen siitä, ettei riippumattomalla 
asiantuntijalla ole nimeämisajankohtana 
eturistiriitoja ja että riippumaton asiantuntija 
sitoutuu ilmoittamaan komissiolle 
mahdollisista eturistiriidoista, jotka 
ilmenevät hänen antaessaan lausuntoaan tai 
suorittaessaan tehtäviään. Komissio antaa 
nimeämiskirjeen kullekin riippumattomalle 
asiantuntijalle yhteisön ja asiantuntijan 
väliseksi sopimukseksi.

4. Komissio laatii vakionimeämiskirjeen, 
jäljempänä ’nimeämiskirje’, joka sisältää 
vakuutuksen siitä, ettei riippumattomalla 
asiantuntijalla ole nimeämisajankohtana 
eturistiriitoja ja että riippumaton asiantuntija 
sitoutuu ilmoittamaan komissiolle 
mahdollisista eturistiriidoista, jotka 
ilmenevät hänen antaessaan lausuntoaan tai 
suorittaessaan tehtäviään. Komissio antaa 
nimeämiskirjeen kullekin riippumattomalle 
asiantuntijalle yhteisön ja asiantuntijan 
väliseksi sopimukseksi.

5. Komissio julkaisee määräajoin sopivaa 
välinettä käyttäen luettelon riippumattomista 
asiantuntijoista, jotka ovat avustaneet sitä 
kunkin erityisohjelman yhteydessä.

5. Komissio julkaisee viimeistään sinä 
päivänä, jolloin seitsemäs puiteohjelma 
tulee voimaan, niiden asiantuntijoiden 
nimet, jotka kykenevät arvioimaan hanke-
ehdotuksia. Kyseistä asiakirjaa on voitava 
tarkistaa milloin tahansa. Komissio 
julkaisee määräajoin, ja ainakin kerran 
vuodessa, sopivaa välinettä käyttäen 
luettelon riippumattomista asiantuntijoista, 
jotka ovat avustaneet sitä kunkin 
erityisohjelman yhteydessä.

Tarkistus CA7 a
3 alajakso, otsikko

TOTEUTUS JA AVUSTUSSOPIMUKSET EPÄSUORIEN TOIMIEN JA 
AVUSTUSSOPIMUSTEN TOTEUTUS

Tarkistus CA7 b
17 artikla

1. Osallistujien on toteutettava epäsuora 
toimi ja kaikki sen edellyttämät tarpeelliset 
ja kohtuulliset toimenpiteet. Saman 
epäsuoran toimen osallistujien on 
suoritettava työ yhteisvastuullisesti 
suhteessa yhteisöön.

1. Osallistujien on toteutettava epäsuora 
toimi ja kaikki sen edellyttämät tarpeelliset 
ja kohtuulliset toimenpiteet. Saman 
epäsuoran toimen kultakin osallistujalta on 
edellytettävä oman työnsä suorittamista 
yhdessä vahvistetun työohjelman 
mukaisesti. Osallistujilla ei kuitenkaan ole 
velvollisuutta maksaa takaisin yhteisölle 
rahoitusosuutta, jonka yhteisö on 
maksanut toiselle osallistujalle, eikä mitään 
maksua, kustannusta tai vahinkoa, joita 
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yhteisölle on aiheutunut siitä, että toinen 
osallistuja ei ole täyttänyt 
velvollisuuksiaan, lukuun ottamatta 
tilannetta, jossa on ilmeistä, että vastuu 
varojen väärinkäytöstä on yhteinen. 

2. Komissio laatii 18 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun vakiosopimuksen pohjalta ja 
käytettävän rahoitusjärjestelyn 
ominaispiirteet huomioon ottaen yhteisön ja 
osallistujien välisen avustussopimuksen.

2. Komissio laatii 18 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun vakiosopimuksen pohjalta ja 
käytettävän rahoitusjärjestelyn 
ominaispiirteet huomioon ottaen yhteisön ja 
osallistujien välisen avustussopimuksen.

3. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa.

3. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa.

4. Jos jokin osallistuja ei noudata 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä avustussopimus ilman 
ylimääräistä yhteisön rahoitustukea, ellei 
komissio erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta.

4. Jos jokin osallistuja ei noudata epäsuoran 
toimen toteuttamista koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä avustussopimus ilman 
ylimääräistä yhteisön rahoitustukea, ellei 
komissio erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta.

5. Jos toimen toteuttaminen on mahdotonta 
tai jos osallistujat jättävät sen toteuttamatta, 
komissio huolehtii siitä, että toimi 
lopetetaan.

5. Jos toimen toteuttaminen on mahdotonta 
tai jos osallistujat jättävät sen toteuttamatta, 
komissio huolehtii siitä, että toimi lopetetaan 
20 artiklan mukaisesti.

6. Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle ilmoitetaan kaikista 
tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia 
epäsuoran toimen toteutuksen tai yhteisön 
etujen kannalta.

6. Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle ilmoitetaan kaikista 
tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia 
epäsuoran toimen toteutuksen tai yhteisön 
etujen kannalta.

6a. Epäsuoraan toimeen osallistuvat 
oikeussubjektit voivat teettää työn tiettyjä 
osia alihankintana kolmansilla osapuolilla. 
Kun osallistujat tekevät 
alihankintasopimuksia epäsuoraan toimeen 
liittyvien tehtävien tiettyjen osien 
toteuttamisesta, osallistujat pysyvät niiden 
velvoitteidensa sitomina, jotka liittyvät 
epäsuoran toimen täytäntöönpanoon. 

Tarkistus CA8
18 artikla

1. Avustussopimuksessa on määritettävä 
osallistujien oikeudet ja velvoitteet suhteessa 

1. Avustussopimuksessa on määritettävä 
osallistujien oikeudet ja velvoitteet suhteessa 
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yhteisöön päätöksen […/…], tämän 
asetuksen, varainhoitoasetuksen, 
soveltamissääntöjen sekä yhteisön oikeuden 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

yhteisöön päätöksen […/…], tämän 
asetuksen, varainhoitoasetuksen, 
soveltamissääntöjen sekä yhteisön oikeuden 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi siinä on määritettävä samoin 
edellytyksin niiden oikeussubjektien 
oikeudet ja velvoitteet, jotka tulevat 
osallistujiksi jo meneillään olevaan 
epäsuoraan toimeen.

1a. Komissio laatii kunkin epäsuoran 
toimen osalta 13 artiklassa mainittuja 
poikkeuksia lukuun ottamatta 7 kohdassa 
tarkoitettua vakioavustussopimusta 
käyttäen yhteisön ja osallistujien lukuun 
toimivan koordinaattorin välisen 
avustussopimuksen.

2. Avustussopimuksissa on tarvittaessa 
määrättävä, miltä osin yhteisön 
rahoitustuella korvataan tukikelpoisia 
kustannuksia ja miltä osin sovelletaan 
kiinteitä korvausosuuksia (mukaan 
luettuina yksikkökustannustaulukon 
mukaan korvattavat kustannukset) tai 
kokonaissummia.

2. Avustussopimuksissa on yksilöitävä 
toiminnan kesto, toteutettava tieteellinen ja 
tekninen työ, arvioitujen 
kokonaiskustannusten talousarvio sekä 
yhteisön enimmäismääräinen rahoitustuki 
epäsuoraa toimea varten työohjelmassa ja 
tarvittaessa myös ehdotuspyynnöissä 
asetettujen ehtojen mukaisesti. 

3. Avustussopimuksessa on yksilöitävä, 
minkälaiset konsortion kokoonpanon 
muutokset edellyttävät ennalta 
järjestettävää tarjouskilpailua.
4. Avustussopimuksessa on edellytettävä, 
että komissiolle annetaan 
määräaikaiskertomuksia sopimuksen 
kohteena olevan epäsuoran toimen 
toteutuksen edistymisestä.

4. Avustussopimuksessa on edellytettävä, 
että komissiolle annetaan enintään kaksi 
vuosittaista määräaikaiskertomusta 
sopimuksen kohteena olevan epäsuoran 
toimen toteutuksen edistymisestä, ja 
tarvittaessa sopimuksessa voidaan määrätä 
selontekojen toimittamisesta, joilla voidaan 
arvioida kyseessä olevan epäsuoran toimen 
toteuttamista.

5. Avustussopimuksessa voidaan 
tarvittaessa määrätä, että kaikista 
suunnitelluista tulosaineiston 
omistusoikeuden siirroista kolmannelle 
osapuolelle on ilmoitettava etukäteen 
komissiolle.
6. Jos avustussopimuksessa edellytetään, että 
osallistujat toteuttavat kolmansia osapuolia 

6. Jos avustussopimuksessa edellytetään, että 
osallistujat toteuttavat kolmansia osapuolia 
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hyödyttäviä toimia, osallistujien on 
tiedotettava asiasta laajasti ja määritettävä, 
arvioitava ja valittava kolmannet osapuolet 
avoimesti, oikeudenmukaisesti ja 
puolueettomasti. Jos työohjelmassa niin 
määrätään, avustussopimuksessa on 
määritettävä perusteet tällaisten kolmansien 
osapuolten valintaa varten. Komissio varaa 
oikeuden kieltäytyä hyväksymästä valittuja 
kolmansia osapuolia.

hyödyttäviä toimia, osallistujien on 
tiedotettava asiasta laajasti ja määritettävä, 
arvioitava ja valittava kolmannet osapuolet 
avoimesti, oikeudenmukaisesti ja 
puolueettomasti. Jos työohjelmassa niin 
määrätään, avustussopimuksessa on 
määritettävä perusteet tällaisten kolmansien 
osapuolten valintaa varten. Komissio varaa 
oikeuden kieltäytyä hyväksymästä valittuja 
kolmansia osapuolia.

7. Komissio laatii tämän asetuksen mukaisen 
vakioavustussopimuksen.

7. Komissio laatii tämän asetuksen mukaisen 
vakioavustussopimuksen.

8. Vakioavustussopimuksessa otetaan 
huomioon eurooppalaisessa tutkijoiden 
peruskirjassa ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstössä esitetyt periaatteet. Lisäksi 
siinä huomioidaan tarvittavalla tavalla 
synergia kaikkien koulutuksen tasojen 
kanssa, valmiudet ja mahdollisuudet edistää 
laajaa vuoropuhelua tieteellisistä 
kysymyksistä ja tutkimustuloksista 
tiedeyhteisön ulkopuolisen yleisön kanssa, 
toimet, joilla voidaan edistää naisten 
osallisuutta ja asemaa tutkimuksessa, sekä 
toimet, jotka liittyvät tutkimuksen 
sosioekonomisiin näkökohtiin.

8. Vakioavustussopimuksessa pitäisi muun 
muassa ottaa huomioon eurooppalaisessa 
tutkijoiden peruskirjassa ja tutkijoiden 
työhönoton säännöstössä esitetyt yleiset 
periaatteet. Lisäksi siinä huomioidaan 
tarvittavalla tavalla synergia kaikkien 
koulutuksen tasojen kanssa, valmiudet ja 
mahdollisuudet edistää laajaa vuoropuhelua 
tieteellisistä kysymyksistä ja 
tutkimustuloksista tiedeyhteisön 
ulkopuolisen yleisön kanssa, toimet, joilla 
voidaan edistää naisten osallisuutta ja 
asemaa tutkimuksessa, sekä toimet, jotka 
liittyvät tutkimuksen sosioekonomisiin 
näkökohtiin.

Tarkistus 20
19 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Avustussopimuksessa on määritettävä 
osallistujien velvoitteet, jotka liittyvät 
käyttöoikeuksiin, käyttöön ja levittämiseen, 
niiltä osin kuin näitä velvoitteita ei ole 
määritetty tässä asetuksessa.

1. Avustussopimuksessa on määritettävä 
osallistujien oikeudet ja velvoitteet, jotka 
liittyvät käyttöoikeuksiin, käyttöön ja 
levittämiseen, niiltä osin kuin näitä 
oikeuksia ja velvoitteita ei ole määritetty 
tässä asetuksessa.

Tarkistus 22
22 artiklan 1 kohta

Avustussopimus tulee voimaan, kun 
koordinaattori ja komissio ovat 

Avustussopimus tulee voimaan, kun muita 
osallistujia edustava koordinaattori ja 
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allekirjoittaneet sen. komissio ovat allekirjoittaneet sen.

Tarkistus CA9
23 artikla

Ellei ehdotuspyynnössä toisin mainita, 
kaikkien oikeussubjektien, jotka haluavat 
osallistua epäsuoraan toimeen, on tehtävä 
sopimus, jäljempänä ’konsortiosopimus’, 
jossa määrätään:

1. Ellei ehdotuspyynnössä toisin mainita, 
kaikkien epäsuoran toimen osallistujien on 
tehtävä sopimus, jäljempänä 
’konsortiosopimus’, jossa voidaan vahvistaa 
muita oikeuksia ja velvoitteita, jotka 
koskevat epäsuoran toimen osallistujia, 
avustussopimuksen määräysten mukaisesti, 
jossa määrätään muun muassa: 

(a) konsortion sisäisestä organisoinnista; (a) konsortion sisäisestä organisoinnista;

(b) yhteisön rahoitustuen jakamisesta; (b) yhteisön rahoitustuen kohdentamista ja 
jakamista koskevista soveltamissäännöistä; 

(c) tarpeen mukaan lisäsäännöistä, jotka 
koskevat levittämistä ja käyttöä sekä teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevia järjestelyjä;

(c) tarpeen mukaan lisäsäännöistä, jotka 
koskevat tutkimustulosten käyttöoikeuksia, 
omistusoikeutta, omistusoikeuden siirtoa, 
levittämistä ja käyttöä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevia järjestelyjä;

(d) konsortion sisäisten riitojen ratkaisusta. (d) konsortion sisäisten riitojen ratkaisusta; 
konsortion olisi otettava käyttöön riitoihin 
ja vallan väärinkäyttöön sovellettavia 
menettelyjä,
(d a) vastuusta, vahingonkorvauksista ja 
luottamuksellisuutta koskevista 
järjestelyistä osallistujien välillä; 
2. Kaikkien osallistujien, jotka haluavat 
osallistua johonkin epäsuoraan toimeen, 
on tehtävä konsortiosopimus ennen, kuin 
koordinaattori allekirjoittaa 
avustussopimuksen.

Tarkistus CA10
24 artikla

1. Oikeussubjektien, jotka haluavat 
osallistua epäsuoraan toimeen, on nimettävä 
keskuudestaan koordinaattori, joka suorittaa 
seuraavat tehtävät tämän asetuksen, 

1. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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varainhoitoasetuksen, soveltamissääntöjen 
sekä avustussopimuksen mukaisesti:

(-a) huolehtii siitä, että epäsuoraan toimeen 
osallistuvat oikeussubjektit noudattavat 
avustussopimuksen ja konsortiosopimuksen 
mukaisia velvoitteitaan;

(a) huolehtii siitä, että avustussopimuksessa 
mainitut oikeussubjektit suorittavat 
tarvittavat avustussopimuksessa määrätyt 
muodollisuudet, joita avustussopimukseen 
liittyminen edellyttää;

(a) tarkistaa, että avustussopimuksessa 
mainitut oikeussubjektit suorittavat 
tarvittavat avustussopimuksessa määrätyt 
muodollisuudet, joita avustussopimukseen 
liittyminen edellyttää; 

(b) ottaa vastaan yhteisön rahoitustuen ja 
jakaa sen;

(b) ottaa vastaan yhteisön rahoitustuen ja 
jakaa sen konsortiosopimuksen ja 
avustussopimuksen mukaisesti;

(c) huolehtii asianmukaisesti tileistä, pitää 
kirjanpitoa ja ilmoittaa komissiolle yhteisön 
rahoitustuen jaosta 35 artiklan mukaisesti;

(c) huolehtii tileistä ja pitää kirjaa menoista 
ja ilmoittaa komissiolle yhteisön 
rahoitustuen jaosta 23 artiklan b kohdan ja 
35 artiklan mukaisesti;

(d) huolehtii siitä, että osallistujien ja 
komission välinen yhteydenpito sujuu 
tehokkaasti ja moitteettomasti.

(d) huolehtii siitä, että osallistujien välinen 
työn edistymistä koskeva raportointi sekä 
18 artiklan 4 kohdan mukaisesti tapahtuva 
raportointi komissiolle sujuvat tehokkaasti 
ja moitteettomasti.

2. Koordinaattori on mainittava nimeltä 
avustussopimuksessa.

2. Koordinaattori on mainittava nimeltä 
konsortiosopimuksessa.

Uuden koordinaattorin nimeäminen 
edellyttää komission kirjallista 
hyväksyntää.

2a. Jos konsortiosopimuksessa niin 
määrätään, koordinaattori voi tehdä 
hallinto- ja johtamistehtävien hoitamisesta 
alihankintasopimuksen 32 artiklan 4 
kohdan mukaisesti.

Tarkistus CA11
25 artikla

1. Epäsuoran toimen osallistujat voivat 
ehdottaa uuden osallistujan ottamista 
mukaan konsortioon tai mukana olevan 
osallistujan poistamista.

1. Epäsuoran toimen osallistujat voivat sopia 
uuden osallistujan ottamisesta mukaan 
konsortioon tai mukana olevan osallistujan 
poistamisesta konsortiosopimuksessa 
vahvistettujen asiaa koskevien määräysten 
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mukaisesti.
2. Kaikkien oikeussubjektien, jotka tulevat 
mukaan meneillään olevaan toimeen, on 
liityttävä avustussopimukseen.

2. Kaikkien oikeussubjektien, jotka tulevat 
mukaan meneillään olevaan toimeen, on 
liityttävä avustussopimukseen ja 
konsortiosopimukseen.

3. Kun avustussopimuksessa niin 
määrätään, konsortion on julkaistava 
tarjouskilpailuilmoitus ja levitettävä sitä 
laajasti käyttäen apuna valikoituja 
tiedotuskanavia, erityisesti seitsemännen 
puiteohjelman Internet-sivustoja, alan 
lehdistöä tai tiedotteita sekä jäsenvaltioiden 
ja assosioituneiden maiden tiedotus- ja 
tukitoimia varten perustamia kansallisia 
yhteyspisteitä.

3. Jos konsortiosopimuksessa niin 
määrätään, koordinaattori voi tehdä 
alihankintasopimuksen hallintotehtävistä 
ja muista kuin keskeisistä 
johtamistehtävistä, jotka eivät vaikuta 
hankkeen strategiseen suuntaan.

3a. Avustussopimuksessa on mainittava 
velvoitteesta valita oikeudenmukaisesti, 
avoimesti ja tarjouskilpailuja käyttäen 
oikeussubjektit, jotka liittyvät käynnissä 
oleviin toimiin. Menettelyssä on otettava 
huomioon tutkimuksen tarpeet, eikä se saa 
olla kohtuuttoman kallis tai aikaa vievä.

Konsortion on arvioitava tarjoukset 
toimessa alun perin sovelletuin perustein 
konsortion nimeämien riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella 14 ja 16 
artiklassa säädettyjä periaatteita 
noudattaen.
4. Konsortion on ilmoitettava kaikista 
kokoonpanonsa muutoksista komissiolle, 
joka voi 45 päivän kuluessa ilmoituksesta 
kieltäytyä hyväksymästä muutosta.

4. Konsortion on ilmoitettava kaikista 
kokoonpanonsa muuttamista koskevista 
ehdotuksista komissiolle.

Konsortion kokoonpanon muutokset, 
joiden yhteydessä esitetään muita 
avustussopimukseen tehtäviä muutoksia, 
jotka eivät ole suoraan yhteydessä 
kokoonpanon muutokseen, edellyttävät 
komission kirjallista hyväksyntää.

Tarkistus CA6 b
26 a artikla (uusi)

26 a artikla
Tietokannat ja sähköinen tiedonsiirto
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Komissio toteuttaa tarvittavat toimet sen 
varmistamiseksi, että seitsemännen 
puiteohjelman mukaisesti rahoitettuihin 
kaikkiin epäsuoriin toimiin liittyvät tiedot 
tallennetaan yhdennettyihin tietokantoihin 
ja yhteisiin tietokonejärjestelmiin ja 
käsitellään niissä.
Komissio kannustaa ehdotusten ja 
avustusten hallinnoinnin kaikkien 
näkökohtien osalta sähköistä tiedonsiirtoa.

Tarkistus CA12
30 artikla

1. Avustukset edellyttävät osallistujien 
yhteisrahoitusta.

1. Avustukset edellyttävät osallistujien 
yhteisrahoitusta. 

Yhteisön rahoitustuesta, jolla korvataan 
tukikelpoisia kustannuksia, ei saa koitua 
voittoa.

Yhteisön rahoitustuesta, jolla korvataan 
tukikelpoisia kustannuksia, ei saa koitua 
voittoa. 

2. Tulot otetaan huomioon toimen 
toteutuksen päätyttyä suoritettavassa 
avustuksen maksussa.

2. Tulot otetaan huomioon toimen 
toteutuksen päätyttyä suoritettavassa 
avustuksen maksussa 32 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.
2a. Kun kolmannen osapuolen epäsuoralle 
toimelle toimittama kuitti, jonka yksi 
osallistuja on ottanut vastaan ja käsitellyt, 
liittyy tavaroihin tai palveluihin, jotka 
hyödyttävät erottelematta kaikkia 
osallistujia, on katsottava, että 
kustannukset kohdistuvat osallistujiin sen 
osuuden mukaan, joka niillä on 
tukikelpoisista kustannuksista. 

3. Epäsuoran toimen toteutuksesta 
aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia, 
jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

3. Epäsuoran toimen toteutuksesta kullekin 
osallistujalle aiheutuneet kustannukset ovat 
tukikelpoisia, jos ne täyttävät seuraavat 
ehdot:

(a) ne ovat todellisia; (a) ne ovat todellisia;

(b) ne ovat aiheutuneet toimen keston 
aikana, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka 
aiheutuvat avustussopimuksessa 
edellytetyistä loppukertomuksista;

(b) ne ovat aiheutuneet toimen keston 
aikana, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka 
aiheutuvat avustussopimuksessa 
edellytetyistä loppukertomuksista;

(c) ne on määritetty osallistujan 
tavanomaisten kirjanpito- ja 

(c) ne on määritetty sen valtion, johon 
oikeussubjekti on sijoittautunut, 
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hallinnointiperiaatteiden ja -käytänteiden 
mukaisesti, ja kustannusmäärät on käytetty 
yksinomaan epäsuoran toimen tavoitteiden 
ja toimella tavoiteltujen tulosten 
saavuttamiseksi sekä tavalla, joka on 
taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteiden mukainen;

tavanomaisten kirjanpitoperiaatteiden ja 
osallistujan 
kustannustenlaskentakäytänteiden 
mukaisesti, ja ne ovat aiheutuneet 
yksinomaan epäsuoran toimen tavoitteiden 
ja toimella tavoiteltujen tulosten 
saavuttamiseksi;

(d) ne on kirjattu osallistujan tileihin ja 
maksettu ja, jos kyse on kolmansien 
osapuolten osuuksista, ne on kirjattu 
kolmansien osapuolten tileihin;

(d) ne on kirjattu osallistujan tileihin ja 
maksettu ja, jos kyse on kolmansien 
osapuolten osuuksista, ne on kirjattu 
kolmansien osapuolten tileihin;

(e) niihin ei ole sisällytetty ei-tukikelpoisia 
kustannuksia, kuten yksilöitävissä olevia 
välillisiä veroja, mukaan luettuna 
arvonlisävero, tulleja, maksettavia korkoja, 
tappio- tai maksuvarauksia, kurssitappioita, 
pääoman tuottoon liittyviä kustannuksia, 
jonkin toisen yhteisön hankkeen yhteydessä 
ilmoitettuja tai aiheutuneita taikka korvattuja 
kustannuksia, velkoja ja velanhoitomaksuja, 
kohtuuttomia tai perusteettomia menoja, 
eikä muita kustannuksia, jotka eivät täytä a–
d alakohdassa säädettyjä ehtoja.

(e) niihin ei ole sisällytetty ei-tukikelpoisia 
kustannuksia, kuten yksilöitävissä olevia 
välillisiä veroja, mukaan luettuna 
arvonlisävero (silloin, kun se voidaan saada 
takaisin), tulleja, maksettavia korkoja, 
tappio- tai maksuvarauksia, kurssitappioita, 
pääoman tuottoon liittyviä kustannuksia, 
jonkin toisen yhteisön hankkeen yhteydessä 
ilmoitettuja tai aiheutuneita taikka korvattuja 
kustannuksia, velkoja ja velanhoitomaksuja, 
kohtuuttomia tai perusteettomia menoja, 
eikä muita kustannuksia, jotka eivät täytä a–
d alakohdassa säädettyjä ehtoja.

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
voidaan käyttää keskimääräisiä 
henkilöstökustannuksia, jos ne ovat 
osallistujan hallinnointiperiaatteiden ja 
kirjanpitokäytänteiden mukaisia eivätkä 
poikkea merkittävästi todellisista 
kustannuksista.

Tarkistus CA13
31 artikla

Tukikelpoiset välittömät ja välilliset 
kustannukset

Välittömät ja välilliset kustannukset

1. Tukikelpoisia kustannuksia ovat 
kustannukset, jotka voidaan kohdentaa 
suoraan toimelle, jäljempänä ’tukikelpoiset 
välittömät kustannukset’, sekä soveltuvissa 
tapauksissa kustannukset, joita ei voida 
kohdentaa suoraan toimelle mutta jotka ovat 
aiheutuneet suoraan yhteydessä toimelle 
kohdennettaviin tukikelpoisiin välittömiin 

1. Kustannuksia ovat kustannukset, jotka 
voidaan kohdentaa suoraan toimelle, 
jäljempänä ’välittömät kustannukset’, sekä 
soveltuvissa tapauksissa kustannukset, joita 
ei voida kohdentaa suoraan toimelle mutta 
jotka ovat aiheutuneet suoraan yhteydessä 
toimelle kohdennettaviin välittömiin 
kustannuksiin, jäljempänä ’välilliset 
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kustannuksiin, jäljempänä ’tukikelpoiset 
välilliset kustannukset’.

kustannukset’.

1a. Tukikelpoiset kustannukset ovat osa 
välittömiä kustannuksia:  
välittömät kustannukset voivat koostua 
henkilöstö-, matka- ja 
ylläpitokustannuksista ja muista erityisistä 
kustannuksista.
1b. Henkilöstökustannuksiin sisältyy 
osallistujien suorassa palveluksessa olevan 
henkilöstön palkat ja henkilösivukulut.
Mainitut kustannukset ilmoitetaan 
osallistujan pitämän työaikakirjanpidon 
perusteella; siihen on kirjattu henkilöstön 
epäsuoraan toimeen tosiasiallisesti 
käyttämä aika.
Osallistuja voi ilmoittaa korvattavaksi 
keskimääräisiä kustannuksia tai 
yksikkökustannuksia erityisten 
henkilöstöluokkien osalta, jos ne on 
laadittu osallistujan tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti.
1c. Epäsuoraan toimeen osallistuvan 
henkilöstön matka- ja ylläpitokustannukset 
ilmoitetaan todellisina aiheutuneina 
kustannuksina tai yksikkötaulukkoihin 
perustuen, jos ne on laadittu osallistujan 
tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti 
tai ne perustuvat komission vahvistamiin 
yksikkökustannustaulukoihin. 
1d. Muut erityiskustannukset, kuten 
pitkäaikaiset laitteet, käyttäjämaksut, 
kulutustavarat, alihankinnasta aiheutuvat 
kustannukset, ovat tukikelpoisia 
ainoastaan, jos ne on määritelty 
avustussopimuksessa.

2. Osallistuja voi valita tukikelpoisten 
välillisten kustannusten kattamiseksi 
vaihtoehdon, jossa sille maksetaan tietty 
kiinteä osuus sen tukikelpoisten välittömien 
kustannusten kokonaismäärästä, johon ei 
lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia.

2. Kiinteä osuus välillisten kustannusten 
kattamiseksi vähenee asteittain 60 
prosentista välittömien kustannusten 
kokonaismäärästä kolmen ensimmäisen 
vuoden aikana (2007–2009) 45 prosenttiin 
vuosina 2010–2012 ja asettuu 30 prosentin 
tasolle vuodesta 2012 alkaen. Sovellettavan 
kiinteän osuuden taso määräytyy 
ensimmäisen soveltamispäivämäärän 
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mukaan. Kiinteä osuus välillisten 
kustannusten kattamiseksi ei sisällä 
alihankintakustannuksia.

3. Avustussopimuksessa voidaan erityisesti 
koordinointi- ja tukitoimien sekä 
soveltuvissa tapauksissa tutkijoiden 
koulutusta ja urakehitystä tukevien toimien 
osalta määrätä, että tukikelpoisten 
välillisten kustannusten korvaus 
rajoitetaan tiettyyn 
enimmäisprosenttiosuuteen tukikelpoisista 
välittömistä kustannuksista, joihin ei lueta 
alihankinnan tukikelpoisia välittömiä 
kustannuksia.

Tarkistus CA14
32 artikla

1. Yhteisön rahoitustuen osuus tutkimus- ja 
teknologiankehittämistoimissa voi olla 
enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

1. Yhteisön rahoitustuen osuus tutkimus- ja 
teknologiankehittämistoimissa voi olla 
enintään 50 prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista. Avaruus- ja 
turvallisuustutkimuksen alalla rahoituksen 
yläraja on 75 prosenttia.

Julkisyhteisöille, keski- tai korkea-asteen 
oppilaitoksille, tutkimusorganisaatioille ja 
pk-yrityksille myönnettävän yhteisön 
rahoitustuen osuus voi kuitenkin olla 
enintään 75 prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

Voittoa tavoittelemattomille 
julkisyhteisöille, keski- tai korkea-asteen 
oppilaitoksille, tutkimusorganisaatioille ja 
pk-yrityksille myönnettävän yhteisön 
rahoitustuen osuus on kuitenkin vähintään 
75 prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

2. Yhteisön rahoitustuen osuus 
demonstrointitoimissa voi olla enintään 50 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

2. Yhteisön rahoitustuen osuus 
demonstrointitoimissa voi olla enintään 50 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

3. Yhteisön rahoitustuen osuus koordinointi- 
ja tukitoimissa sekä tutkijoiden koulutusta ja 
urakehitystä tukevissa toimissa voi olla 
enintään 100 prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

3. Yhteisön rahoitustuen osuus koordinointi- 
ja tukitoimissa sekä tutkijoiden koulutusta ja 
urakehitystä ja hankkeiden toteuttamiseen 
liittyvää tutkijoiden rekrytointia tukevissa 
toimissa voi olla enintään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. 

4. Yhteisön rahoitustuen osuus hallintoa ja 
tilintarkastuslausuntoja sekä muita 1, 2 ja 
3 kohdan soveltamisalaan kuulumattomia 
toimintoja varten voi olla enintään 100 

4. Yhteisön rahoitustuen osuus 
hallintotoimintaa (mukaan lukien 
tilintarkastuslausunnot) ja 
koulutustoimintaa varten sellaisten toimien 
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prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

yhteydessä, jotka eivät kuulu tutkijoiden 
koulutuksen ja urakehityksen tukemiseen 
tarkoitetun rahoitusjärjestelyn piiriin, 
koordinointiin, verkostoitumiseen ja 
tulosten levittämiseen, voi olla enintään 100 
prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
muita toimintoja ovat muun muassa koulutus 
sellaisten toimien yhteydessä, jotka eivät 
kuulu tutkijoiden koulutuksen ja 
urakehityksen tukemiseen tarkoitetun 
rahoitusjärjestelyn piiriin, sekä koordinointi, 
verkostoituminen ja tulosten levittäminen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
muita toimintoja ovat muun muassa koulutus 
sellaisten toimien yhteydessä, jotka eivät 
kuulu tutkijoiden koulutuksen ja 
urakehityksen tukemiseen tarkoitetun 
rahoitusjärjestelyn piiriin, sekä koordinointi, 
verkostoituminen ja tulosten levittäminen.

5. Sovellettaessa 1–4 alakohtaa otetaan 
yhteisön rahoitustuen osuuden 
määrittämiseksi huomioon tukikelpoiset 
kustannukset, joista on vähennetty tulot.

5. Sovellettaessa 1–4 alakohtaa otetaan 
yhteisön rahoitustuen osuuden 
määrittämiseksi huomioon tukikelpoiset 
kustannukset, joista on vähennetty tulot.

6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa sovelletaan 
tarpeen mukaan epäsuorissa toimissa, joissa 
rahoitus toteutetaan kauttaaltaan kiinteänä 
korvausosuutena tai kokonaissummana.

6. Edellä olevaa 1–5 kohtaa sovelletaan 
tarpeen mukaan epäsuorissa toimissa, joissa 
rahoitus toteutetaan kauttaaltaan kiinteänä 
korvausosuutena tai kokonaissummana.

Tarkistus CA15
33 artikla

Kertomukset ja tukikelpoisten 
kustannusten tarkastukset

Kustannuksista raportointi

1. Tukikelpoisista kustannuksista, 
ennakkomaksuista kertyvistä koroista sekä 
kuhunkin epäsuoraan toimeen liittyvistä 
tuloista on toimitettava komissiolle 
määräajoin kertomus, joka on tarvittaessa 
varmennettava tilintarkastuslausunnolla, 
varainhoitoasetuksen ja 
soveltamissääntöjen mukaisesti.

1. Kaikista kustannuksista, 
ennakkomaksuista kertyvistä koroista sekä 
kuhunkin epäsuoraan toimeen liittyvistä 
tuloista on raportoitava komissiolle 
määräajoin.

Jos toimea varten saadaan muuta rahoitusta, 
siitä on raportoitava ja se on tarvittaessa 
varmennettava toimen päättyessä.

Jos toimea varten saadaan muuta rahoitusta, 
siitä on raportoitava ja se on tarvittaessa 
varmennettava toimen päättyessä.

1a. Jos epäsuoran toiminnan kesto on alle 
kaksi vuotta, kultakin osallistujalta 
pyydetään vain yksi tilintarkastuslausunto 
hankkeen päättyessä. Muissa epäsuorissa 
toimissa tilintarkastuslausuntojen määrä 
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osallistujaa kohti on aina enintään kolme.
Yhteisön rahoitustukea alle 25 000 euron 
edestä osallistumiseensa epäsuoraan 
toimeen hakevilta osallistujilta ei vaadita 
tilintarkastuslausuntoja.

2. Julkisyhteisöjen, tutkimusorganisaatioiden 
ja keski- tai korkea-asteen oppilaitosten 
kyseessä ollessa 1 kohdassa edellytetyn 
tilintarkastuslausunnon voi vahvistaa 
toimivaltainen viranomainen.

2. Julkisyhteisöjen, tutkimusorganisaatioiden 
ja keski- tai korkea-asteen oppilaitosten 
kyseessä ollessa 1 kohdassa edellytetyn 
tilintarkastuslausunnon voi vahvistaa 
toimivaltainen viranomainen.

2a. Epäsuorista toimista, joiden 
kustannukset korvataan kokonaan 
kokonaissummilla tai kiinteillä 
korvausosuuksilla, ei vaadita 
tilintarkastustodistuksia.

Tarkistus 48
34 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Määräaikaissuoritukset tehdään yhteisen 
toimintaohjelman toteutuksen edistymistä 
koskevan arvioinnin perusteella; 
arvioinnissa mitataan 
tutkimusvoimavarojen ja -kapasiteetin 
integrointia käyttäen apuna konsortion 
kanssa sovittuja ja avustussopimuksessa 
yksilöityjä suoritusindikaattoreita

Määräaikaissuoritukset tehdään yhteisen 
toimintaohjelman toteutuksen edistymistä 
koskevan arvioinnin perusteella; 
arvioinnissa mitataan 
tutkimusvoimavarojen ja -kapasiteetin 
integrointia käyttäen apuna konsortion 
kanssa sovittuja ja avustussopimuksessa 
yksilöityjä tutkimusta koskevia 
suoritusindikaattoreita.

Perustelu

Suoritusindikaattoreiden olisi viitattava tutkimuksen toteuttamiseen sen sijaan, että laaditaan 
indikaattoreita erityisesti verkostojen integroimiseen; verkostojen tavoitteena on tutkimuksen 
huippuosaaminen. 

Tarkistus CA16
37 artikla

Riskien ehkäisemiseksi pidätettävät määrät Takuurahasto
1. Komissio voi – sen mukaan, kuinka 
suuri riski aiheutuu tukimääristä, joita ei 
saada perityksi takaisin – pidättää pienen 
osuuden kullekin epäsuoran toimen 
osallistujalle tarkoitetusta yhteisön 
rahoitustuesta voidakseen kattaa saatavat, 

1. Seitsemännen puiteohjelman epäsuorien 
toimien osallistujat maksavat osuuden 
komission hallinnoimaan takuurahastoon, 
joka on tarkoitettu osallistujien teknisistä 
ja/tai taloudellisista häiriöistä mahdollisesti 
aiheutuvien taloudellisten riskien 
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joita sääntöjen vastaisesti toimineet 
epäsuorien toimien osallistujat eivät maksa 
takaisin.

kattamiseen.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta: 2. Komissio suorittaa takuurahastoon, joka 
alkaa toimia, kun seitsemäs puiteohjelma 
tulee voimaan, ja joka sijoitetaan sopivaan 
rahoituslaitokseen, kunkin epäsuoran 
toimen käynnistyessä maksun, jonka 
suuruus vastaa loppumaksua varten 
pidätettyä summaa, joka maksetaan 
kyseisen epäsuoran toimen osallistujille.

(a) julkisyhteisöihin, sellaisiin 
oikeussubjekteihin, joiden osallistumisen 
epäsuoraan toimeen jäsenvaltio tai 
assosioitunut maa takaa, eikä keski- tai 
korkea-asteen oppilaitoksiin;

(b) osallistujiin, jotka osallistuvat 
tutkijoiden koulutusta ja urakehitystä 
tukeviin toimiin.

Edellä (a) ja (b) alakohdassa tarkoitetut 
osallistujatyypit vastaavat kukin omista 
veloistaan.

3. Pidätetyt määrät katsotaan 
varainhoitoasetuksen 18 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti seitsemänteen puiteohjelmaan 
sidotuiksi tuloiksi.

3. Takuurahastoon maksetut määrät ja 
niistä kertyvät korot on sidottu 
seitsemänteen puiteohjelmaan.

4. Puiteohjelman päätyttyä tehdään 
arviointi jäljellä olevien riskien 
kattamiseksi tarvittavista määristä. Kaikki 
summat, jotka ylittävät nämä määrät, 
palautetaan puiteohjelmaan määrättyyn 
käyttötarkoitukseen sidottuina tuloina.

4. Jos koossa on epäsuoran toimen 
tukikelpoisiin kustannuksiin riittävä 
määrä, komissio maksaa loppumaksun 
yhteydessä 2 kohdassa mainitun summan 
seuraaville osallistujille:

- julkisyhteisöille, sellaisille 
oikeussubjekteille, joiden osallistumisen 
epäsuoraan toimeen jokin jäsenvaltio tai 
assosioitunut maa takaa, sekä keski- ja 
korkea-asteen oppilaitoksille;
- osallistujille, jotka osallistuvat tutkijoiden 
koulutusta ja urakehitystä tukeviin toimiin, 
tieteen eturintaman tutkimusta tukeviin 
toimiin tai erityisryhmiä hyödyttäviin 
toimiin, lukuun ottamatta pk-yrityksiä 
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hyödyttäviä toimia.
4 a. Muita osallistujia varten komissio 
pidättää takuurahastosta lunastamattoman 
perintämääräyksen kattamat summat. 
Pidätettyjen summien perusteella 
maksettavaksi lankeavasta loppumaksusta 
tehdään vähennys, joka lasketaan 
suhteutettuna takuurahaston käyttöön ja 
vähennettynä takuurahaston tuottamien 
korkojen huomioon ottamiseksi ja joka on 
enintään yksi prosentti yhteisön 
rahoitusosuudesta.
4 b. Komissio hyväksyy ja julkaisee 
takuurahaston toimintaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka esitetään 
avustussopimuksessa ja jotka ovat edellä 
mainittujen periaatteiden mukaisia.
4 c. Seitsemännen puiteohjelman 
epäsuorien toimien päätyttyä kaikki 
takuurahastossa olevat summat 
palautetaan puiteohjelmaan määrättyyn 
käyttötarkoitukseen sidottuina varoina, 
ellei lainsäädäntövallan käyttäjä toisin 
päätä.

Tarkistus CA17
40 artikla

1. Jos useat osallistujat ovat yhdessä 
suorittaneet tulosaineistoa tuottanutta työtä 
ja jos ei voida määritellä kunkin osuutta 
työstä, osallistujilla on yhteinen 
omistusoikeus tähän tulosaineistoon.

1. Jos useat osallistujat ovat yhdessä 
suorittaneet tulosaineistoa tuottanutta työtä 
ja jos ei voida määritellä kunkin osuutta 
työstä, osallistujilla on yhteinen 
omistusoikeus tähän tulosaineistoon.

Tällöin asianomaisten osallistujien on 
tehtävä keskenään yhteisomistusta koskeva 
sopimus tämän yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta. Sopimuksella hallinnoidaan 
myös tulosaineistoa koskevan yhteisen 
omistusoikeuden käyttöä oikeudenmukaisin 
ja kohtuullisin ehdoin ja tämän asetuksen 
ja avustussopimuksen määräysten 
mukaisesti.

2. Jos kyseisen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista ei ole tehty 

2. Komissio voi antaa tämän asetuksen 
mukaisesti tietoja yhteisomistusta 
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yhteisomistusta koskevaa sopimusta, 
kullakin yhteisomistajalla on oikeus 
myöntää seuraavia ehtoja noudattaen 
kolmansille osapuolille 
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

koskevaa mallisopimusta varten.

(a) muille yhteisomistajille on ilmoitettava 
etukäteen asiasta;
(b) muille yhteisomistajille on suoritettava 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus.

2a. Komissio voi laatia tämän asetuksen 
mukaisesti yhteisomistusta koskevan 
mallisopimuksen.

Tarkistus CA18
41 artikla

1. Jos osallistuja siirtää tulosaineiston 
omistusoikeuden, sen on siirrettävä 
siirronsaajalle avustussopimuksen mukaiset 
velvoitteensa, erityisesti velvoitteet, jotka 
liittyvät käyttöoikeuksien myöntämiseen 
sekä levittämiseen ja käyttöön.

1. Jos osallistuja siirtää tulosaineiston 
omistusoikeuden, sen on siirrettävä 
siirronsaajalle tämän asetuksen, 
avustussopimuksen ja konsortiosopimuksen 
mukaiset kyseistä tulosaineistoa koskevat 
velvoitteensa, mukaan lukien velvoite sen 
siirtämisestä seuraavalle siirronsaajalle.

1a. Myös osallistujien liitännäisyksiköillä, 
jotka toteuttavat tulosaineiston syntymiseen 
liittyvää työtä, on oltava käyttöoikeus 
kyseiseen tulosaineistoon, jos
(a) osallistujien liitännäisyksikkö on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan;
(b) osallistujien liitännäisyksikkö takaa 
vastavuoroisen käyttöoikeuden kaikkeen 
sen hallussa olevaan ja tulosaineiston 
käytössä tarvittavaan tausta-aineistoon;
(c) osallistujien liitännäisyksikkö täyttää 3 
artiklan mukaiset luottamuksellisuutta 
koskevat velvoitteet.

2. Jos osallistujan on siirrettävä 
käyttöoikeudet, sen on – ellei sen 
luottamuksellisuutta koskevista velvoitteista 
muuta johdu – ilmoitettava asiasta 

2. Jos osallistujan on siirrettävä 
käyttöoikeudet, sen on ilmoitettava asiasta 
etukäteen saman toimen muille osallistujille 
ja annettava näille riittävät tiedot 
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etukäteen saman toimen muille osallistujille 
ja annettava näille riittävät tiedot 
tulosaineiston uudesta omistajasta, jotta 
nämä voisivat käyttää avustussopimuksen 
mukaisia käyttöoikeuksiaan.

tulosaineiston uudesta omistajasta, jotta 
nämä voisivat käyttää avustussopimuksen 
mukaisia käyttöoikeuksiaan.

Muut osallistujat voivat kuitenkin 
kirjallisella sopimuksella luopua 
oikeudestaan osallistujakohtaiseen 
etukäteisilmoitukseen tapauksissa, joissa 
omistusoikeus siirretään yhdeltä 
osallistujalta erikseen nimetylle kolmannelle 
osapuolelle.

Muut osallistujat voivat kuitenkin 
kirjallisella sopimuksella luopua 
oikeudestaan osallistujakohtaiseen 
etukäteisilmoitukseen tapauksissa, joissa 
omistusoikeus siirretään yhdeltä 
osallistujalta erikseen nimetylle kolmannelle 
osapuolelle.

3. Saatuaan 2 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti ilmoituksen muut 
osallistujat voivat kieltäytyä hyväksymästä 
omistusoikeuden siirtoa sillä perusteella, 
että se vaikuttaisi haitallisesti niiden 
käyttöoikeuksiin.
Jos muut osallistujat voivat osoittaa, että 
suunniteltu omistusoikeuden siirto 
vaikuttaisi haitallisesti niiden oikeuksiin, 
siirtoa ei saa tehdä ennen kuin 
asianomaiset osallistujat ovat päässeet 
keskenään sopimukseen asiasta.
4. Avustussopimuksessa voidaan tarvittaessa 
määrätä lisävaatimuksella, että kaikista 
suunnitelluista lisenssien myöntämisistä ja 
omistusoikeuden siirroista kolmannelle 
osapuolelle on ilmoitettava etukäteen 
komissiolle.

4. Avustussopimuksessa voidaan tarvittaessa 
määrätä lisävaatimuksella, että kaikista 
suunnitelluista lisenssien myöntämisistä ja 
omistusoikeuden siirroista kolmannelle 
osapuolelle tai tulosaineiston käyttöä 
koskevan yksinomaisen lisenssin 
myöntämisestä avustussopimuksessa 
luetelluissa erityistilanteissa, joissa 
katsotaan, että tällainen omistusoikeuden 
siirto tai yksinomaisen lisenssin 
myöntäminen ei sovi yhteen Euroopan 
talouden kilpailukyvyn edistämistä 
koskevan tavoitteen kanssa, on ilmoitettava 
etukäteen komissiolle.

Tarkistus 54
43 artiklan 2 kohdan 1 alakohta 

2. Jos tulosaineiston omistaja ei suojaa 
omistamaansa tulosaineistoa eikä siirrä sitä 

Jos tulosaineiston, jota voidaan soveltaa 
teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, 



PR\624617FI.doc 35/39 PE 372.058v02-00

FI

toiselle osallistujalle 41 artiklan 1 ja 2 
kohdan mukaisesti, mitään toimenpiteitä 
tulosaineiston levittämiseksi ei saa 
toteuttaa ennen kuin niistä on ilmoitettu 
komissiolle.

omistaja ei suojaa omistamaansa 
tulosaineistoa eikä siirrä sitä toiselle 
osallistujalle 41 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti, mitään toimenpiteitä 
tulosaineiston levittämiseksi ei saa 
toteuttaa ennen kuin niistä on ilmoitettu 
komissiolle.

Tarkistus 55
46 artikla

Osallistujat voivat määritellä epäsuoraa 
toimea varten tarvittavan tausta-aineiston 
kirjallisessa sopimuksessa ja yksilöidä 
tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään 
sen ulkopuolelle.

Osallistujat voivat määritellä epäsuoraa 
toimea varten tarvittavan tausta-aineiston 
konsortiosopimuksessa ja yksilöidä 
tarvittaessa tausta-aineistoa, joka jätetään 
sen ulkopuolelle.

Tarkistus CA19
49 artikla

1. Saman epäsuoran toimen osallistujille on 
myönnettävä käyttöoikeudet tulosaineistoon, 
jos tulosaineistoa tarvitaan niiden oman 
tulosaineiston käyttöä varten.

1. Saman epäsuoran toimen osallistujille on 
myönnettävä käyttöoikeudet tulosaineistoon. 
Liitännäisyksiköille on myönnettävä samat 
käyttöoikeudet, jollei avustussopimuksessa 
nimenomaisesti toisin määrätä. 

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
joko oikeudenmukaisin ja kohtuullisin 
ehdoin tai kokonaan ilman maksua.

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
joko oikeudenmukaisin ja kohtuullisin 
ehdoin tai kokonaan ilman maksua.

2. Saman epäsuoran toimen osallistujille on 
myönnettävä käyttöoikeudet tausta-
aineistoon, jos tausta-aineistoa tarvitaan 
niiden oman tulosaineiston käyttöä varten, 
edellyttäen, että asianomaisella osallistujalla 
on oikeus myöntää ne.

2. Saman epäsuoran toimen osallistujille ja 
niiden liitännäisyksiköille on myönnettävä 
käyttöoikeudet tausta-aineistoon, jos tausta-
aineistoa tarvitaan niiden oman 
tulosaineiston käyttöä varten, edellyttäen, 
että asianomaisella osallistujalla on oikeus 
myöntää ne.

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
joko oikeudenmukaisin ja kohtuullisin 
ehdoin tai kokonaan ilman maksua.

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
avustussopimuksessa määrätyin 
edellytyksin.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
käyttöoikeuksia koskeva pyyntö voidaan 
tehdä yhden vuoden kuluessa joko:

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja 
käyttöoikeuksia koskeva pyyntö voidaan 
tehdä yhden vuoden kuluessa epäsuoran 
toimen päättymisestä. Hankkeesta 
ennenaikaisesti eroava osallistuja voi anoa 
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muilta osallistujilta käyttöoikeuksia vain 
vuoden sisällä eroamisajankohdasta, jos on 
kyse joko:

a) epäsuoran toimen päättymisestä; (a) epäsuoran toimen päättymisestä;

b) kyseisen tausta-aineiston tai 
tulosaineiston omistajan osallistumisen 
päättymisestä.

(b) kyseisen tausta-aineiston tai 
tulosaineiston omistajan osallistumisen 
päättymisestä.

Asianomaiset osallistujat voivat kuitenkin 
sopia muusta aikarajasta.

Asianomaiset osallistujat voivat kuitenkin 
sopia muusta aikarajasta.

Tarkistus 58
 51 artiklan 1 a kohta (uusi) 

1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
yhteisyritys perustetaan hallinnoimaan 
Euroopan osallistumista kansainväliseen 
ITER-sopimukseen, jolla perustetaan 
ITER-organisaatio, sekä täydentäviin 
toimiin, jotka liittyvät ITER:in 
toteuttamiseen ja jotka sisältyvät 
Euroopan atomienergiayhteisön 
(Euratom) seitsemännen ydinalan 
tutkimuksen ja koulutuksen 
puiteohjelman (2007–2011) täytäntöön 
panemiseksi toteutettavaan 
erityisohjelmaan. Kaikki muu 
fuusioenergian temaattiseen aihepiiriin 
kuuluva toiminta, joka sisältyy kyseiseen 
erityisohjelmaan, toteutetaan ja 
hallinnoidaan erillään c alakohdassa 
tarkoitetusta yhteisyrityksestä, minkä 
ansiosta voidaan säilyttää integroitu 
menettely ja fuusioassosiaatioiden kattava 
osallistuminen.

Perustelu

Les dispositions de cet article, tel que complété par ce nouveau paragraphe, assurent d’une 
part la pérennité du fonctionnement, au travers des contrats d’association et de l’accord 
européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen 
de la fusion qui a permis à l’Union européenne de figurer aux avant-postes de la recherche 
mondiale dans ce domaine et d’apparaître comme un modèle de l’Espace Européen de la 
Recherche. D'autre part, elles intègrent les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la 
mise en œuvre du projet ITER notamment, la constitution d’une Entreprise Commune 
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européenne appelée ELE (European legal Entity), structure essentielle qui assurera 
l’interface avec l’entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER.

Tarkistus 59
 53 artiklan 2 a kohta (uusi)

Komissio tekee viimeistään vuonna 2010 
tästä asetuksesta väliarvioinnin ja esittää 
tarvittaessa ehdotuksia sen 
tarkistamiseksi.
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PERUSTELUT

Ehdotus neuvoston asetukseksi (Euratom), jossa määritellään yritysten, tutkimuskeskusten ja 
yliopistojen osallistumissäännöt Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännen puiteohjelman 
toteuttamiseen ja jossa vahvistetaan tutkimustulosten levittämistä koskevat säännöt, on 
osittain samanlainen, kuin osallistumista "klassisen" tutkimuksen ja kehittämisen 
seitsemännen puiteohjelman toteuttamiseen koskeva ehdotus asetukseksi.

Euroopan atomienergiayhteisön tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman 
osallistumissäännöissä on joitakin erityisiä piirteitä, kuten esimerkiksi tutkimuksen 
toteuttamistapa hallitun lämpöydinfuusion alalla. 

Esittelijä on tietoinen tarpeesta aikaansaada teksti, joka on samanlainen, kuin yleisten 
menettelyjen kulkua koskeva pääasiallinen asetus, ja on pääpiirteittäin samaa mieltä 
"klassisen" tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman osallistumissäännöistä 
vastaavan esittelijän kanssa kyseisen ohjelman huomattavasta merkityksestä, 
yksinkertaistamisen ja suuremman joustavuuden tarpeesta sellaisissa säännellyissä puitteissa, 
jotka mahdollistavat tehokkaan ja läpinäkyvän täytäntöönpanon. Esittelijä on samaa mieltä 
myös siitä, että myönnettyjen varojen vähyys on pahoiteltavaa (vaikka esittelijä haluaakin 
korostaa myös yksityisten tahojen ja hallitusten investointien puutetta kansallisen tutkimuksen 
tasolla), ja toteaa myös, että jos edellä mainittuihin haasteisiin ja ongelmiin ei vastata, on 
vaarana, että innovatiivisten tutkimushankkeiden suunnittelijat etsivät rahoitusta muualta. 

Näin ollen esittelijä esittää yhdenmukaisuuden vuoksi suurimman osan tarkistuksista, jotka 
"klassisen" tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen puiteohjelman osallistumissäännöistä 
vastaava esittelijä on tehnyt.

Poiketen joistakin tarkistuksista, jotka esittelijä on halunnut sisällyttää tutkimuksen ja 
kehittämisen seitsemännen puiteohjelman yhteiseen runkoon, johon sisältyy pääasiassa 
asiantuntijoiden nimittäminen, luottamuksellisuus, omistusoikeus sekä tietämyksen siirto, 
esittelijä on tehnyt myös tarkistuksia, jotka koskevat erityisesti Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimuksen ja kehittämisen seitsemättä puiteohjelmaa. 
Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa eurooppalaisen fuusiorahoitusjärjestelmän toiminnan 
jatkuvuus assosiaatiosopimusten ja Euroopan fuusiokehityssopimuksen (EFDA) avulla, sillä 
eurooppalaisen fuusiorahoitusjärjestelmän ansiosta Euroopan unioni on onnistunut pääsemään 
kyseisen alan tutkimuksen eturintamaan maailmanlaajuisesti, ja se on toiminut lisäksi mallina 
Euroopan tutkimusalueelle. Kyseiseen artiklaan on sisällytetty sääntöjen uudet elementit, 
joiden ansiosta ITER-hanke voidaan toteuttaa ja perustaa eurooppalainen yhteisyritys 
(European Legal Entity, ELE), joka on keskeinen rakenne, joka tarvitaan kontaktipinnan 
aikaansaamiseksi ITER-hankkeen toteuttamisesta vastaavan kansainvälisen oikeushenkilön 
kanssa.

Yhteenvetona esittelijä haluaa muistuttaa edellä mainittujen kahden puiteohjelman 
tärkeydestä, sillä niiden ansiosta Euroopan unioni pystyy järjestämään paremmin 
tutkimusalansa, ja osallistumissäännöt ovat tässä suhteessa olennainen tekijä.
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Lopuksi, mitä tulee aihealueeseen ”fuusioenergiatutkimus”, esittelijän ehdotusten pohjalta 
hieman muutetut osallistumissäännöt voivat auttaa vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin, jotka 
ovat ensisijaisen tuen antaminen tutkimusalan toimille, jotka pannaan täytäntöön ITER-
hankkeen yhteydessä, ja sellaisten muiden toimien rahoittaminen, jotka Euroopan 
atomienergiayhteisö on jo aiemmin luokitellut ensisijaisiksi, sellaisen tehokkaan järjestelmän 
luominen Euroopan tasolla, joka varmistaisi Euroopan unionin täyden ja kokonaisvaltaisen 
osallistumisen ITER-hankkeeseen, sekä fuusioalan liitännäisohjelman jatkamiseksi tarvittavan 
rahallisen tuen antaminen. 


