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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Toimea koskevassa työohjelmassa 
voidaan rajoittaa sellaisten
oikeussubjektien osallistumista Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan tai sen osiin, jotka 
tekemänsä työn, asettamiensa tavoitteiden 
tai toiminnan harjoittamiseen liittyvän 
paikan vuoksi mahdollisesti estäisivät 
unionia täyttämästä kansainvälisen
oikeuden mukaisia velvoitteitaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan eivät 
kuulu oikeussubjektit (mahdolliset 
liitännäisosallistujat mukaan luettuina), 
joiden osallistuminen niiden tavoitteiden, 
sijoittautumispaikan tai toiminnan 
luonteen tai sijainnin vuoksi saisi aikaan 
tilanteen, jossa Euroopan unioni 
tunnustaisi lailliseksi sellaisen tilanteen, 
joka on aiheutunut kansainvälisen 
oikeuden (myös kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden) vakavasta 
rikkomuksesta, joka on vahvistettu YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 
tai Kansainvälisen tuomioistuimen 
tuomiossa tai neuvoa-antavassa 
lausunnossa, tai auttaisi tai avustaisi 
tällaisen tilanteen säilyttämisessä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden tai niiden tiede- ja 
teknologia-alan organisaatioiden ja 
virastojen tai kansainvälisten järjestöjen 
kanssa voidaan käynnistää yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä yhteisrahoitettavista 
toimista. Ehdotukset on arvioitava ja 
valittava yhteisissä arviointi- ja 
valintamenettelyissä, joista osapuolet 
sopivat. Arviointi- ja valintamenettelyissä 
on varmistettava, että asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus] VI osaston 
mukaisia periaatteita noudatetaan, ja 
käytettävä kummankin osapuolen 
nimeämistä riippumattomista 
asiantuntijoista muodostuvaa 
koostumukseltaan tasapainoista ryhmää.

1. Kolmansien maiden tai niiden tiede- ja 
teknologia-alan organisaatioiden ja 
virastojen tai kansainvälisten järjestöjen 
kanssa voidaan käynnistää yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä yhteisrahoitettavista 
toimista aloilla, joilla muodostuu selvää
EU:n tason lisäarvoa. Ehdotukset on 
arvioitava ja valittava yhteisissä arviointi-
ja valintamenettelyissä, joista osapuolet 
sopivat. Arviointi- ja valintamenettelyissä 
on varmistettava, että asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus] VI osaston 
mukaisia periaatteita noudatetaan, ja 
käytettävä kummankin osapuolen 
nimeämistä riippumattomista 
asiantuntijoista muodostuvaa 
koostumukseltaan tasapainoista ryhmää.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksessa 
määritellyissä tapauksissa.

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksessa 
määritellyissä tapauksissa. Avustuksen 
saajien alihankintasopimuksia koskevat 
säännöt eivät saisi aiheuttaa syrjintää 
jäsenvaltioiden keskuudessa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos arvonlisäveroa (alv) ei voida 
palauttaa kansallisen lainsäädännön 
perusteella, alv:tä on pidettävä 
tukikelpoisena kustannuksena.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Välittömät kustannukset

Välittömät kustannukset määritetään 
avustuksensaajan tavanomaisen 
kustannuslaskentakäytännön mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
standardointielimille tai yrityksille, 
kohdistettuja pyyntöjä, joiden avulla 
kootaan tietokanta sopivista ehdokkaista.

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
yliopistoille, standardointielimille, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille tai 
yrityksille, kohdistettuja pyyntöjä, joiden 
avulla kootaan tietokanta sopivista 
ehdokkaista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan asiantuntemukseen sekä
maantieteelliseen ja naisten ja miesten 
väliseen tasapainoon.
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