
AD\911726FI.doc PE489.623v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kehitysyhteistyövaliokunta

2011/0399(COD)

5.9.2012

LAUSUNTO
kehitysyhteistyövaliokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

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

Valmistelija: Bill Newton Dunn



PE489.623v02-00 2/28 AD\911726FI.doc

FI

PA_Legam



AD\911726FI.doc 3/28 PE489.623v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä on 
osa ehdotuspakettia, joka muodostaa unionin tutkimus- ja innovointiohjelman 2014–2020. 
Asetuksessa säädetään erityyppisen rahoituksen myöntämisestä eri tahoille tutkimukseen ja 
siihen liittyviin toimiin sekä tutkimustulosten levittämisestä ja hyödyntämisestä.

Lausunnon valmistelijan mielestä kehitysyhteistyövaliokunnan pitää varmistaa, että 
kehitysmaiden toimijat voivat osallistua Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja että Euroopan 
huippututkimuksen ja Eurooppa 2020 -strategian korostamisella ei pyritä luomaan "Euroopan 
linnaketta".

Jos EU haluaa johtoaseman kansainvälisessä tutkimus- ja innovointitoiminnassa, sen on 
tehtävä yhteistyötä kaikkien maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa, hyödynnettävä niiden 
erityisasiantuntemusta ja vastattava maailmanlaajuisiin haasteisiin. Näin Horisontti 2020 -
puiteohjelma auttaa vastaamaan muun muassa terveydenhuoltoon ja ilmastonmuutokseen 
liittyviin haasteisiin ja vahvistamaan kolmansien maiden tutkimusvalmiuksia ja tietämystä. 
Kaikki tämä hyödyttää vastavuoroisesti niin unionin kuin kolmansien maiden kumppaneita ja 
on linjassa kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatteen kanssa. 
Tutkimusyhteistyö voi myös olla hyödyllinen yhteistyömuoto kolmansille maille ja erityisesti 
keskitulotason maille, jotka eivät enää hyödy EU:n kahdenvälisestä avusta kehitysyhteistyön 
uudessa rahoitusvälineessä 2014–2020.

Valmistelija on tyytyväinen ehdotukseen sääntöjen yksinkertaistamisesta ja pk-yritysten 
osallistumisen helpottamisesta. Monet pk-yritykset voivat auttaa luomaan innovatiivisia 
ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, minkä vuoksi niiden asiantuntemusta olisi syytä 
hyödyntää. Valmistelija suhtautuu myönteisesti joustaviin rahoitusmenetelmiin ja 
kannustinpalkkioihin sekä tutkimustulosten avoimen saatavuuden periaatteeseen.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että sääntöjä voitaisiin edelleen tiukentaa ja selventää 
kehitysmaiden etujen varmistamiseksi.

Siksi lausunnolla halutaan varmistaa, että vähiten kehittyneiden maiden tutkijat, 
tutkimuslaitokset ja yritykset voivat osallistua tutkimusohjelmasta ja julkisen ja yksityisen 
sektorin sekä julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksista rahoitettaviin hankkeisiin.

Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että tutkimustulokset ovat mainittujen tahojen ja myös 
kansalaisyhteiskunnan muiden tahojen saatavilla.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen 
osallistumista seitsemännen puiteohjelman 
toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä
(2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun asetuksen N:o 1906/2006/EY 
nojalla perustettu ja komission hallinnoima 
osallistujien takuurahasto on osoittautunut 
tärkeäksi suojamekanismiksi, joka 
vähentää sellaisiin saataviin liittyviä 
riskejä, joita sääntöjen vastaisesti toimineet 
osallistujat eivät maksa takaisin. Sen 
vuoksi olisi perustettava uusi osallistujien 
takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto'.
Jotta osallistujiin liittyvä riski voitaisiin 
hallita tehokkaammin ja kattaa paremmin, 
rahaston olisi katettava toimet, jotka 
sisältyvät päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustettuun ohjelmaan, Euroopan 

(16) Säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten, korkeakoulujen ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen
osallistumista seitsemännen puiteohjelman 
toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä
(2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun asetuksen N:o 1906/2006/EY 
nojalla perustettu ja komission hallinnoima 
osallistujien takuurahasto on osoittautunut 
tärkeäksi suojamekanismiksi, joka 
vähentää sellaisiin saataviin liittyviä 
riskejä, joita sääntöjen vastaisesti toimineet 
osallistujat eivät maksa takaisin. Sen 
vuoksi olisi perustettava uusi osallistujien 
takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto'.
Jotta osallistujiin liittyvä riski voitaisiin 
hallita tehokkaammin ja kattaa paremmin, 
rahaston olisi katettava toimet, jotka 
sisältyvät päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
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atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä perustettuun 
ohjelmaan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön puiteohjelmasta
(2012–2013) X 2011 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä […] perustettuun ohjelmaan, 
sekä toimet, joiden toteutus perustuu 
asetukseen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] ja tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 
täydentävästä Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018) […] 
annettuun neuvoston asetukseen (Euratom) 
N:o XX/XX [Euratom H2020
-puiteohjelma]. Rahaston ei pitäisi kattaa 
muiden tahojen kuin unionin elinten 
hallinnoimia ohjelmia.

perustettuun ohjelmaan, Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä perustettuun 
ohjelmaan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön puiteohjelmasta
(2012–2013) X 2011 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä […] perustettuun ohjelmaan, 
sekä toimet, joiden toteutus perustuu 
asetukseen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] ja tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 
täydentävästä Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018) […] 
annettuun neuvoston asetukseen (Euratom) 
N:o XX/XX [Euratom H2020
-puiteohjelma]. Rahaston ei pitäisi kattaa 
muiden tahojen kuin unionin elinten 
hallinnoimia ohjelmia.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti
käsiteltävä tulosten ja tietojen avointa 
saatavuutta tai hyödyntämistä, levittämistä 
tai lisensointia koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti tai 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista, 
kun kyseessä on ensisijainen 
maailmanlaajuinen yleinen etu.
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Perustelu

Yleisen edun kannalta on tärkeää, että merkittävissä yhteiskunnallisissa haasteissa, kuten 
virusten tai epidemioiden torjunnassa, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tai aavikoitumisen 
torjunnassa, tulokset levitetään nopeasti ja laajalle ja että eturintamassa tehtävän 
tutkimuksen tuotteet ovat yleisesti saatavilla asianmukaisen lisensoinnin avulla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kaikki tutkimus ja innovointi 
perustuu siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
kaikkialla maailmassa voivat saada, jakaa 
ja käyttää tieteellistä tietoa avoimesti. 
Tämä on erityisen tärkeää toimijoille 
kehitysmaissa, joissa on kehitettävä 
paikallisia tutkimusvalmiuksia ja joiden 
yhteistyö unionin kumppaneiden kanssa 
auttaa vastaamaan yhteisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
myötävaikuttaa unionin 
huippututkimukseen. Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta julkista rahoitusta 
saavissa tieteellisissä julkaisuissa olisi 
noudatettava jo seitsemänteen 
puiteohjelmaan liittynyttä periaatetta, että 
lisätään tieteellisten julkaisujen 
levittämistä ja hyödyntämistä ja 
parannetaan niiden maksutonta ja 
avointa saatavuutta. Lisäksi Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa olisi edistettävä 
julkisrahoitteisessa tutkimuksessa 
tuotetun tai kerätyn tieteellisen tiedon 
avointa saatavuutta teollis- ja 
tekijänoikeuksien mukaisesti, jotta 
tällaisen tiedon avoin saatavuus olisi 
säännönmukaista vuoteen 2020 
mennessä.

Tarkistus 5
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Veronmaksajien rahoittamaan 
tutkimukseen liittyviin sosiaalisiin 
velvoitteisiin perustuvia lisensointimalleja 
olisi edistettävä sellaista teknologiaa 
koskevien tulosten yhteydessä, jonka 
avulla voidaan vastata merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
uuden lääketieteellisen teknologian 
(esimerkiksi lääkkeiden, diagnostiikan tai 
rokotteiden) tai ilmastonmuutoksen 
torjuntaa koskevan teknologian 
kehittämisessä.

Perustelu

Korkeakoulujen, julkisten laitosten tai kansalaisjärjestöjen kehittämät lisensointimallit, kuten 
tasapuolista saatavuutta koskeva lisensointi, sosiaalisesti vastuullinen lisensointi tai 
maailmanlaajuista saatavuutta koskeva lisensointi, vastaavat sellaista lisensointisopimusten 
täytäntöönpanoa, jonka tavoitteena on saavuttaa tutkimustuloksilla mahdollisimman suuri 
yhteiskunnallinen hyöty.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Säännöillä olisi varmistettava, että 
tieteelliset julkaisut ovat avoimesti 
tutkijoiden, tutkimuslaitosten, yritysten ja 
kolmansien maiden kansalaisten 
saatavilla ja että kehitysmaissa avointa 
saatavuutta sovelletaan kaikkeen 
tutkimukseen, josta voisi olla hyötyä 
vastattaessa terveyttä sekä nälän ja 
aliravitsemuksen torjuntaa koskeviin 
haasteisiin.

Tarkistus 7
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 d) Ehdotusten valintaprosessissa 
vaikutusperusteisiin olisi sisällytettävä 
tutkimustulosten ja -tiedon levittämisen ja 
julkisen saatavuuden mahdollinen 
laajuus, ja etusijalle olisi asetettava 
hankkeet, joihin sisältyisi tulosten 
laajempi levittäminen ja hyödyntäminen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 e) Olisi kannustettava perustamaan 
patenttirenkaita, jotta mahdollistetaan 
patentoidun tieteellisen tiedon jakaminen 
ja lisätään yhteisiä toimia ja tutkimus- ja 
kehitysyhteistyötä tiettyihin teknologian 
tarpeisiin, etenkin Euroopan tai 
maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

7) 'levittämisellä' tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien 
tutkimustuloksia esittelevien artikkelien, 
kuten vertaisarvioiduissa lehdissä olevien 
tieteellisten julkaisujen, julkaiseminen 
missä tahansa muodossa;
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Perustelu

Tutkimustulosten julkistaminen on tärkeä osa tieteellistä menetelmää. Jos tuloksissa 
kuvaillaan kokeita tai laskelmia, niissä on annettava riittävän yksityiskohtaisia tietoja, jotta 
riippumaton tutkija voi toistaa kokeen tai laskelman tulosten todentamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) 'käytöllä/hyödyntämisellä' tulosten 
suoraa käyttöä tuotteen tai prosessin 
kehittämiseen, luomiseen ja 
markkinointiin tai palvelun tuottamiseen 
ja tarjoamiseen;

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

7 b) 'oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla 
ehdoilla' ehtoja, myös käyttöoikeuksien 
myöntämistä ilman maksua koskevia 
ehtoja, joissa otetaan huomioon 
käyttöoikeuksia koskevan pyynnön 
erityisolosuhteet ja/tai suunnitellun 
käytön laajuus, kesto tai muut 
ominaisuudet;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
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tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita, mukaan lukien voittoa 
tavoittelemattomat ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

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
rajoitetaan seuraavien osallistumista ja 
suljetaan seuraavien osallistuminen
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tai sen 
osiin:
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) oikeussubjektit (mukaan lukien 
mahdolliset liitännäisosallistujat), joiden 
osallistuminen niiden tavoitteiden, 
sijoittautumispaikan tai toiminnan 
luonteen tai sijainnin vuoksi saisi unionin 
tunnustamaan lailliseksi tilanteen, joka 
on aiheutunut kansainvälisen oikeuden 
(myös kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden) vakavasta rikkomuksesta, tai 
auttaisi tai edesauttaisi tällaisen tilanteen 
säilyttämisessä, kun rikkomus on 
vahvistettu Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 
tai kansainvälisen tuomioistuimen 
tuomiossa tai neuvoa-antavassa 
lausunnossa;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) yritykset, jotka ovat sijoittautuneet 
sellaiseen kolmanteen maahan, joka 
markkinoi itseään offshore-
rahoituskeskuksena tai jossa veroja ei 
kanneta lainkaan tai verotus on 
nimellistä, josta puuttuu tosiasiallinen 
tietojenvaihto ulkomaisten 
veroviranomaisten kanssa, jonka 
lainsäädäntö tai oikeudelliset tai 
hallinnolliset määräykset eivät ole 
avoimia tai jossa ei ole merkittävän 
paikallisen läsnäolon vaatimusta;

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit, jos edellytykset, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden oikeussubjektit 
voivat osallistua kolmannen maan 
tutkimus- ja innovointiohjelmiin, 
katsotaan unionin etujen vastaisiksi.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä muista perustelluista 
tapauksista, vähimmäisedellytyksenä on 
yksi osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan, koska 
oikeussubjekti voi kilpailla yli rajojen ja 
käsittelee luonteeltaan maailmanlaajuisia 
ja eurooppalaisen ulottuvuuden sisältäviä 
yhteiskunnallisia haasteita.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, koordinointi- ja tukitoimissa ja 
koulutus- ja liikkuvuustoimissa 

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

vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, koska 
oikeussubjekti voi kilpailla yli rajojen ja 
käsittelee luonteeltaan maailmanlaajuisia 
ja eurooppalaisen ulottuvuuden sisältäviä 
yhteiskunnallisia haasteita.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 
luonnos suunnitelmaksi tulosten 
hyödyntämistä varten, kun hyödyntämisen 
odotetaan tai edellytetään olevan osa 
ehdotuspyyntöä, ja suunnitelma tulosten
levittämistä varten, mukaan lukien tietojen 
hallinta- ja jakamissuunnitelma.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehityskelpoisen uuden 
lääketieteellisen teknologian ja erityisesti 
harvinaisiin, köyhyyteen liittyviin ja 
laiminlyötyihin sairauksiin liittyvän 
teknologian tutkimusta koskevien 
ehdotusten on sisällettävä sellaisten 
strategioiden tarkastelu, joilla voidaan 
varmistaa kyseisen teknologian 
levittäminen välittömästi mahdollisimman 
laajalle ja sen hyödyntäminen ja 
saatavuus silloin, kun sen saatavuuden 
puute vaarantaa kansanterveyden.

Tarkistus 22
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaikutusperusteisiin on sisällytettävä 
tutkimustulosten ja -tiedon levittämisen ja 
julkisen saatavuuden mahdollinen 
laajuus, ja etusijalle on asetettava 
hankkeet, joihin sisältyy tulosten laajempi 
levittäminen ja hyödyntäminen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Avustussopimuksessa voidaan määrittää 
käyttöoikeuksiin, hyödyntämiseen ja 
levittämiseen liittyviä osallistujien 
oikeuksia ja velvoitteita, jotka ovat lisänä 
tässä asetuksessa määriteltyihin oikeuksiin 
ja velvoitteisiin. Näillä lisäoikeuksilla ja 
-velvoitteilla on tarvittaessa ja ottaen 
huomioon sekä kansainvälisen yhteistyön 
tarve yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamisessa että unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteet ja 
kehitysyhteistyötavoitteet tarkoitus 
varmistaa tulosten mahdollisimman 
laajamittainen levittäminen, 
hyödyntäminen ja lisensointi unionissa ja 
kolmansissa maissa asuvien henkilöiden 
etujen mukaisesti sosiaalisesti 
vastuullisten lisensointistrategioiden 
avulla.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
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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 kaikkien asiaan liittyvien etujen 
väliseen tasapainoon ja laajaan 
maantieteelliseen jakaumaan ja naisten ja 
miesten tasapuoliseen edustukseen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 
siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa.

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 
siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa, muun muassa julkistamalla 
asiantuntijan täydellisen ilmoituksen 
ammatillisesta toiminnastaan ja 
taloudellisista sidonnaisuuksistaan, kuten 
patenteista ja osakkuuksista. Sidosryhmät 
tai henkilöt, joilla on asiassa 
eturistiriitoja, eivät saa toimia 
'yksityishenkilöinä'.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
VII a luku – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

VII a LUKU
ERITYISTAPAUKSET
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudet
1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020] 19 artiklan mukaisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
mikäli kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
2. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä avoimesti 
ja läpinäkyvästi tämän asetuksen 
37 artiklassa tarkoitettujen 
riippumattomien asiantuntijoiden 
arvioinnin perusteella. Arviointi tehdään 
seuraavien perusteiden mukaisesti:
a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla;
b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin.
3. Komissio voi antaa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
talousarvion toteuttamistehtäviä 
edellyttäen, että seuraavat perusteet 
täyttyvät ja niistä määrätään 
sopimuksella:
a) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;
b) tarvittavien resurssien suuruus ja kyky 
houkutella uusia investointeja 
tutkimukseen ja innovointiin;
c) kunkin kumppanin roolin selkeä 
määrittely ja sovitut keskeiset 
suorituskykyindikaattorit valitulle 
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ajanjaksolle.
4. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisesti luotujen tai siitä rahoitettujen 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevien sääntöjen 
on oltava kaikilta osin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [varainhoitoasetus] sekä 
tämän asetuksen säännösten mukaisia 
lukuun ottamatta erityistarpeiden 
edellyttämiä poikkeuksia. Poikkeamisesta 
tämän asetuksen säännöksistä määrätään 
sopimuksella.
5. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevissa säännöissä 
voidaan poiketa unionin 
henkilöstösäännöistä siltä osin kuin 
säädöksissä, joilla perustetaan kyseiset 
elimet henkilöstösääntöjen 1a artiklan 
2 kohdan mukaisesti, ei säädetä 
henkilöstösääntöjen soveltamisesta.
6. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin seuraavin tavoin:
a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä 
muutetaan, SEUT-sopimuksen 
187 artiklan mukaisesti perustetuille 
uusille julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille ja muille asetuksen 
(EU) N:o XX/XX [varainhoitoasetus] 
[55 artiklan 1 kohdan b alakohdan v tai 
vii alakohdassa] tarkoitetuille 
rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua;
b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden välillä tehtävä sopimus, 
jossa määritellään kumppanuuden 
tavoitteet, kumppaneiden sitoumukset, 
keskeiset suorituskykyindikaattorit ja 
toteutettavat tuotokset sekä yksilöidään 
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niiden tutkimus- ja innovointitoimet, 
joihin tarvitaan tukea Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
37 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 b artikla
Julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet

1. Tässä asetuksessa vahvistettuja 
sääntöjä sovelletaan myös asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [Horisontti 2020] [20] 
artiklassa tarkoitettuihin julkisen sektorin 
sisäisiin kumppanuuksiin.
2. ERA-NET-välineestä rahoitetut 
julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet 
voivat saada Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteisrahoitusta, mikäli 
seuraavat ehdot täyttyvät:
a) osallistuvien oikeussubjektien yhteisiin 
ehdotuspyyntöihin ja toimiin etukäteen 
tekemien rahoitussitoumusten merkittävä 
määrä;
b) yhteisten ehdotuspyyntöjen ja toimien 
yhdenmukaistetut säännöt ja 
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt.
3. Julkisen sektorin sisäisiä 
kumppanuuksia voidaan tukea joko 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020] 5 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
painopistealueiden sisällä tai niiden 
välillä.
4. SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaiset yhteiset ohjelma-aloitteet voivat 
saada Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yhteisrahoitusta, mikäli seuraavat ehdot 
täyttyvät:
a) SEUT-sopimuksen 185 artiklassa 
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tarkoitetun erityisen 
täytäntöönpanorakenteen tarve;
b) osallistuvien maiden vahva 
sitoutuneisuus integrointiin tieteen, 
hallinnoinnin ja rahoituksen tasolla;
c) toiminnan lisäarvo unionin tasolla;
d) kriittinen massa mukana olevien 
ohjelmien koon ja määrän, toimien 
samankaltaisuuden sekä niiden kattaman 
asiaan liittyvän tutkimuksen osuuden 
suhteen.
5. Komissio voi antaa yhteiselle ohjelma-
aloitteelle talousarvion 
toteuttamistehtäviä edellyttäen, että 
seuraavat perusteet täyttyvät ja niistä 
määrätään sopimuksella:
a) selkeästi määritelty tavoite ja sen 
merkitys Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden ja unionin laajempien 
poliittisten tavoitteiden kannalta;
b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muille yhteisomistajille on suoritettava
oikeudenmukainen ja kohtuullinen
korvaus.

b) korvaus on oikeudenmukainen ja 
kohtuullinen, jos korvausta pyydetään 
yhteisomistajilta rinnakkaislisenssien 
myöntämiseen kolmansille osapuolille 
yhteisessä omistuksessa olevien tulosten 
hyödyntämiseksi.

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sen estämättä, mitä tässä artiklassa 
säädetään, osallistujat voivat sopia 
tulosten omistusoikeuden muusta 
jakamisesta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja ei 
aio suojata tuottamiaan tuloksia, sen on 
ennen minkäänlaista tulosten levittämistä 
ilmoitettava asiasta komissiolle tai 
rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla siten, että 
otetaan huomioon yleinen etu ja pyritään 
tulosten mahdollisimman laajamittaiseen 
levittämiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisävelvoitteita. 
Tällaisista mahdollisista lisävelvoitteista on 
mainittava työohjelmassa tai 
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työsuunnitelmassa. työsuunnitelmassa. Kun tutkimuksessa on 
kyse terveydenhuollon tai 
ilmastonmuutoksen kaltaisista 
yhteiskunnallisista haasteista, näillä 
lisävelvoitteilla on tarkoitus varmistaa 
innovatiivisten ratkaisujen 
mahdollisimman laaja käyttöönotto 
teollis- ja tekijänoikeuksien mukaisesti 
sekä unionin sisäistä että ulkopuolista 
yleistä etua ajatellen, ja tulosten 
lisensointi kolmansille osapuolille 
tapahtuu lähtökohtaisesti muuten kuin 
yksinoikeudella.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
tulosten levittämistä koskevia 
lisävelvoitteita.

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
tulosten levittämistä koskevia 
lisävelvoitteita. Kun tutkimuksessa on 
kyse terveydenhuollon tai 
ilmastonmuutoksen kaltaisista 
yhteiskunnallisista haasteista, näillä 
lisävelvoitteilla on tarkoitus varmistaa, 
että tutkimustulokset ovat niiden 
saatavilla, joihin kyseinen 
yhteiskunnallinen haaste eniten 
vaikuttaa, teollis- ja tekijänoikeuksia 
kuitenkin samalla kunnioittaen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 

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

tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla asianmukaisilla aloilla, mukaan 
lukien toimet ja alat, jotka ovat 
merkittäviä kehitysmaiden ja vähiten 
kehittyneiden maiden kestävän kehityksen 
kannalta.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotuksiin on sisällyttävä 
hallinnointisuunnitelma sekä tietojen ja 
muiden tulosten jakamista koskeva 
suunnitelma, jotta varmistetaan, että ne 
ovat saatavilla mahdollisimman laajasti ja 
vapaasti, ja otetaan samalla huomioon, 
että tutkimustulokset voi olla tarpeen 
myöntää yksinomaiseen käyttöön.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti. Avoimuuden varmistamiseksi 
tiedot on julkistettava.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille. 
Lisenssien myöntäminen yksinomaisena
on poikkeuksellista eikä se saa olla 
ristiriidassa tulosten mahdollisimman 
laajaa levittämistä ja hyödyntämistä 
koskevan tavoitteen kanssa. Tällaisten 
lisenssien ehdot on määritettävä 
avustussopimuksessa.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, komissio 
tai rahoituselin voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut Horisontti 2020
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että 
se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa.

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, komissio 
tai rahoituselin voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut Horisontti 2020
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai
kolmansien maiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä yhteiskunnallisiin haasteisiin 
vastaamiseksi tai että se on ristiriidassa
eettisten periaatteiden tai 
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turvallisuusnäkökohtien kanssa.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 
pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti.

1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 
pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti, jolleivät osallistujat 
toisin sovi.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jollei konsortiosopimuksessa toisin 
määrätä, myös jäsenvaltioon tai
assosioituneeseen tai kolmanteen
assosioituneeseen maahan sijoittautuneelle 
liitännäisosallistujalle on myönnettävä 
käyttöoikeudet tuloksiin tai tausta-
aineistoon samoin ehdoin, jos kyseisiä 
käyttöoikeuksia tarvitaan sen osallistujan 
tuottamien tulosten hyödyntämiseksi, 
johon sillä on liitännäissuhde.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskeva 
pyyntö voidaan tehdä milloin tahansa.
Osallistujat voivat kuitenkin sopia
aikarajan käyttöönotosta 
poikkeustapauksissa tietyn toimen 
yhteydessä. Kaikissa aikarajoissa on 
otettava huomioon tulosten luonne ja 
käyttöoikeuksien tarkoitus.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
45 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

45 a artikla
Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet

1. Kolmansilla osapuolilla on toimen 
päättymisen jälkeen oikeus pyytää ja 
saada lisenssin muodossa käyttöoikeudet 
toimen osallistujien tuloksiin.
Nämä käyttöoikeudet on myönnettävä 
muuten kuin yksinoikeudella 
konsortiosopimuksessa määrätyin 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.
2. Kolmansilla osapuolilla on toimen 
päättymisen jälkeen oikeus pyytää ja 
saada lisenssin muodossa käyttöoikeudet 
osallistujien tausta-aineistoon mutta 
ainoastaan siinä laajuudessa kuin 
voidaan kohtuullisesti vaatia ja 
ainoastaan tulosten levittämistä ja 
hyödyntämistä varten.
Nämä käyttöoikeudet on myönnettävä 
muuten kuin yksinoikeudella 
konsortiosopimuksessa määrätyin 
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oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.
3. Edellä olevissa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut käyttöoikeuksien myöntämistä 
koskevat ehdot on sisällytettävä 
konsortiosopimukseen ja mainittava 
avustussopimuksessa. Ehdotettuja ehtoja, 
jotka koskevat kolmansien osapuolten 
toteuttamaa tulosten ja tulosten 
tieteelliseen käyttöön tarvittavan tausta-
aineiston tieteellistä käyttöä, on 
tarkistettava ehdotuksen arvioinnin 
yhteydessä.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kyseessä on kehitysmaiden 
tarpeiden kannalta erittäin tärkeä 
innovaatio esimerkiksi 
maailmanlaajuisen terveyden alalla, 
komissio sisällyttää avustussopimukseen 
lisensointia koskevat ehdot, jotta voidaan 
parantaa biolääketieteellisten tuotteiden 
saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta 
kehitysmaissa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Palkintojen myöntämistä koskevissa 
ehdoissa on määrättävä 
omistusoikeudesta, käyttöoikeuksista, 
hyödyntämisestä ja levittämisestä, 
mukaan lukien lisensointi, jotta voidaan 
varmistaa tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto sekä tulosten 
kohtuuhintainen ja laaja saatavuus.
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