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Tarkistus 12
Jean-Pierre Audy

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hyväksyy komission ehdotuksen
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

1. antaa myönteisen lausunnon komission 
ehdotuksesta sellaisena kuin se on 
tarkistettuna;

Or. fr

Tarkistus 13
Jean-Pierre Audy

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
4 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

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

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos 
neuvosto aikoo tehdä huomattavia 
muutoksia komission ehdotukseen 
sellaisena kuin se on tarkistettuna;

Or. fr

Tarkistus 14
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] annetulla Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201320 pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia vaikutuksia 
tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] annetulla Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201320 pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia vaikutuksia 
tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
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yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin myöntämällä unionin 
rahoitustukea yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla.

yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita, saada 
liikkeelle yksityisiä investointeja ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Tällaisten kumppanuuksien olisi 
perustuttava pitkäaikaiseen 
sitoutumiseen, kaikkien kumppaneiden 
tasapuolinen rahoitusosuus mukaan 
luettuna, niiden pitäisi olla vastuussa 
omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja 
ne olisi sovitettava yhteen unionin 
strategisten tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotavoitteiden kanssa. Tällaisten 
kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja 
annettava monenlaisille erityisaloillaan 
aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus 
osallistua. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin myöntämällä unionin 
rahoitustukea yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla.

__________________ __________________
20 EUVL [...] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

20 EUVL [...] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

(Ks. Horisontti 2020 -asetuksen 19 artikla.)

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu Horisontti 2020 
-neuvotteluissa koskien yhteisiä teknologia-aloitteita sekä sitä, mitä niillä olisi saatava 
aikaan.

Tarkistus 15
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] annetulla Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201320 pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia vaikutuksia 
tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin myöntämällä unionin 
rahoitustukea yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla.

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] annetulla Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201320 pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia vaikutuksia 
tutkimukseen ja innovointiin yhdistämällä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimus ja 
innovointi voivat edistää Euroopan 
laajempia kilpailukykytavoitteita ja vastata 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Unioni voi 
osallistua näihin kumppanuuksiin 
myöntämällä unionin rahoitustukea 
yhteisyrityksille, jotka on perustettu 
päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

__________________ __________________
20 EUVL [...] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

20 EUVL [...] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Tarkistus 16
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusympäristön yksinkertaistaminen 
ja yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
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rahoitettavien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kesto olisi 
mukautettava puiteohjelman kestoon, 
jotta vältyttäisiin vastaisuudessa siltä, että 
rinnakkain on käytössä kaksi erilaista 
säännöstöä, joista aiheutuisi 
hallinnollisia lisärasitteita osallistujille ja 
unionin elimille.

Or. es

Tarkistus 17
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] annetun neuvoston 
päätöksen (EU) N:o …/201321 mukaisesti 
tukea voidaan myöntää Horisontti 2020 
-puiteohjelman nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille kyseisessä päätöksessä 
määrättyjen edellytysten mukaisesti.

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 
[…]2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2013 
ja Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta [...] annetun neuvoston 
päätöksen (EU) N:o …/201321 mukaisesti 
tukea voidaan myöntää Horisontti 2020 
-puiteohjelman nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille kyseisessä päätöksessä 
määrättyjen edellytysten mukaisesti.

__________________ __________________
21 EUVL … [Horisontti 2020 
-erityisohjelma].

21 EUVL … [Horisontti 2020 
erityisohjelma].

Or. en

Perustelu

Erityisohjelman lisäksi on syytä sisällyttää tähän maininta puiteohjelmasta, mikä on tärkeää 
siksi, että näin voidaan osoittaa puiteohjelman 19 artiklan ja siinä esitettyjen periaatteiden 
yhdenmukaisuus.
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Tarkistus 18
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) BIC on voittoa tavoittelematon 
organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä teknologia-
aloitetta tukevaa yritysryhmää. Sen 
jäsenistö koostuu suurista
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja 
kattaa näin biopohjaisten 
teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin 
tavoitteena on turvata Euroopan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
teknologinen ja taloudellinen kehitys ja 
edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen 
jäsenyyttä. BIC noudattaa 
jäsenyyspolitiikassaan yleisiä avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden periaatteita, millä se 
varmistaa laajan eri alan toimijoiden
mukanaolon.

(7) BIC on voittoa tavoittelematon 
organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä teknologia-
aloitetta tukevaa yritysryhmää. Sen 
jäsenistön olisi koostuttava
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologian, teollisuuden, 
maa- ja metsätalouden alojen
teknologiayhteisöistä, ja kattaa näin 
biopohjaisten teollisuudenalojen koko 
arvoketjun. BICin tavoitteena on turvata 
Euroopan biopohjaisten teollisuudenalojen 
kestävä teknologinen ja taloudellinen 
kehitys ja edistää sitä. Mitkä tahansa 
sidosryhmät biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjussa voivat 
halutessaan hakea sen jäsenyyttä. BIC 
noudattaa jäsenyyspolitiikassaan 
avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
periaatteita, millä se varmistaa laajan 
sidosryhmien mukanaolon. Erityisesti sen 
on varmistettava avoimuus pienille 
toimijoille, kuten muiden kuin 
perinteisten maatalousalojen toimijoille.

Or. en

Tarkistus 19
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Komission 13 päivänä helmikuuta 2012 
antamassa tiedonannossa 
”Innovointistrategia kestävää kasvua 
varten: biotalousstrategia Euroopalle”23 ja 
erityisesti siihen sisältyvässä biotalouden 
toimintasuunnitelmassa kehotetaan 
perustamaan julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia tukemaan kestävien ja 
kilpailukykyisten biopohjaisten 
teollisuudenalojen ja arvoketjujen luomista 
Eurooppaan. Tiedonannolla pyritään, 
siirryttäessä maaöljykauden jälkeiseen 
yhteiskuntaan, nykyistä tehokkaampaan 
biomassan tuotantosektorin ja 
jalostussektorin yhdistämiseen 
tarkoituksena ratkaista elintarviketurvaan, 
luonnonvarojen niukkuuteen ja 
ympäristötavoitteisiin liittyviä kysymyksiä 
biomassan käytöllä teollisuudessa ja 
energian tuottamisessa.

(8) Komission 13 päivänä helmikuuta 2012 
antamassa tiedonannossa 
”Innovointistrategia kestävää kasvua 
varten: biotalousstrategia Euroopalle”23 ja 
erityisesti siihen sisältyvässä biotalouden 
toimintasuunnitelmassa kehotetaan 
perustamaan julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia tukemaan kestävien ja 
kilpailukykyisten biopohjaisten 
teollisuudenalojen ja arvoketjujen luomista 
Eurooppaan. Tiedonannolla pyritään, 
siirryttäessä maaöljykauden jälkeiseen 
yhteiskuntaan, nykyistä tehokkaampaan 
biomassan tuotantosektorin ja 
jalostussektorin yhdistämiseen 
tarkoituksena ratkaista elintarviketurvaan, 
ei pelkästään unionissa, vaan myös 
kehitysmaissa, luonnonvarojen 
niukkuuteen ja ympäristötavoitteisiin 
liittyviä kysymyksiä, kuten kestävän 
kehityksen vastainen maankäytön 
muuttaminen tai 
maankaappauskäytännöt, biomassan 
käytöllä teollisuudessa ja energian 
tuottamisessa.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Tarkistus 20
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Biopohjaisilla teollisuudenaloilla ja 
niiden arvoketjuilla on edessään 
monimutkaisia ja huomattavia teknologisia 

(10) Biopohjaisilla teollisuudenaloilla ja 
niiden arvoketjuilla on edessään 
monimutkaisia ja huomattavia teknologisia 
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ja innovointihaasteita. Koska biopohjaiset 
teollisuudenalat ovat vasta kehittymässä, 
niiden on ratkaistava ongelmat, jotka 
liittyvät teknisen asiantuntemuksen 
hajanaisuuteen ja tosiasiallisesti saatavilla 
olevia resursseja koskevien tietojen 
niukkuuteen, ennen kuin ne voivat rakentaa 
kestäviä ja kilpailukykyisiä arvoketjuja. 
Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, on 
saavutettava toimien laajuuden, 
huippuosaamisen ja innovointipotentiaalin 
kriittinen massa kohdennetulla ja 
johdonmukaisella tavalla EU:n tasolla.

ja innovointihaasteita. Koska biopohjaiset 
teollisuudenalat ovat vasta kehittymässä, 
niiden on ratkaistava ongelmat, jotka 
liittyvät teknisen asiantuntemuksen 
hajanaisuuteen ja tosiasiallisesti saatavilla 
olevia resursseja koskevien tietojen 
niukkuuteen, ennen kuin ne voivat rakentaa 
kestäviä ja kilpailukykyisiä arvoketjuja. 
Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, on 
saavutettava toimien laajuuden, 
huippuosaamisen ja innovointipotentiaalin 
kriittinen massa kohdennetulla ja 
johdonmukaisella tavalla EU:n tasolla. 
Erityisesti on otettava käyttöön 
biomassahierarkian periaate ja tuettava 
biomassan ”sarjakäyttöä”: ensin käyttöä 
korkean lisäarvon sovelluksissa, kuten 
biokemikaaleissa ja biomateriaaleissa, ja 
sitten käyttöä vähäisemmän arvon 
sovelluksissa (biopolttoaineet, 
bioenergia).

Or. en

Tarkistus 21
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 
avulla olisi erityisesti varmistettava 
luotettava biomassan saatavuus ja samalla 
otettava huomioon muut kilpailevat
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
vaatimukset sekä tuettava edistyneiden 
jalostustekniikoiden kehittämistä, laajan 

(11) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen pitäisi 
lieventää erityyppisiä markkinahäiriöitä, 
jotka jarruttavat yksityisiä investointeja 
biopohjaisten teollisuudenalojen kilpailua 
edeltävään tutkimus-, demonstrointi- ja 
käyttöönottotoimintaan Euroopassa. Sen 
avulla olisi erityisesti varmistettava 
luotettava biomassan saatavuus ja samalla 
otettava huomioon muut olennaiset 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
vaatimukset sekä tuettava edistyneiden 
jalostustekniikoiden kehittämistä, laajan 
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mittakaavan demonstrointitoimia ja 
poliittisia välineitä ja vähennettävä näin 
kestävien ja kilpailukykyisten biotuotteiden 
ja biopolttoaineiden kehittämiseen 
tehtävien yksityisten tutkimus- ja 
innovointi-investointien riskejä.

mittakaavan demonstrointitoimia ja 
poliittisia välineitä ja vähennettävä näin 
kestävien ja kilpailukykyisten biotuotteiden
kehittämiseen tehtävien yksityisten 
tutkimus- ja innovointi-investointien 
riskejä.

Or. en

Tarkistus 22
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen olisi oltava 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushanke, jolla pyritään 
lisäämään investointeja kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen
kehittämiseen Euroopassa. Sen olisi 
tarjottava sosioekonomisia ja 
ympäristöhyötyjä Euroopan kansalaisille, 
parannettava Euroopan kilpailukykyä ja 
autettava osaltaan nostamaan Eurooppa 
keskeiseksi toimijaksi kehittyneiden 
biopolttoaineiden ja biotuotteiden 
tutkimuksessa, demonstraatiossa ja 
käyttöönotossa.

(12) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen olisi oltava 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushanke, jolla pyritään 
lisäämään investointeja kestävien 
biopohjaisten ratkaisujen kehittämiseen 
Euroopassa. Sen olisi tarjottava 
sosioekonomisia ja ympäristöhyötyjä 
Euroopan kansalaisille, parannettava 
Euroopan kilpailukykyä ja autettava 
osaltaan nostamaan Eurooppa keskeiseksi 
toimijaksi kehittyneiden ja kestävien
biotuotteiden tutkimuksessa, 
demonstraatiossa ja käyttöönotossa.

Or. en

Tarkistus 23
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, pk-
yrityksiin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, pk-
yrityksiin, alueellisiin 
innovaatioklustereihin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin. 
Tämän vuoksi on myös tärkeää, että 
strategista alueiden välistä yhteistyötä 
toteutetaan älykkään erikoistumisen 
strategian perusteella ja että tarjotaan 
asianmukaista koordinointia ja 
tiedonvälitystä, hyviä käytäntöjä 
vaihdetaan ja alueet osallistuvat 
aktiivisesti biopohjaista taloutta koskevien 
suunnitelmien laadintaan.

Or. nl

Tarkistus 24
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 

(13) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteena on 
toteuttaa Euroopassa tutkimus- ja 
innovointitoimien ohjelma sellaisten 
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uusiutuvien biologisten resurssien, joita
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, ja siten tukea kestävien 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta tuotemerkkeihin, pk-
yrityksiin, tutkimus- ja 
teknologiakeskuksiin sekä yliopistoihin.

uusiutuvien biologisten resurssien, joita 
voidaan käyttää biopohjaisten materiaalien 
valmistuksessa, saatavuuden 
kartoittamiseksi, arvioida, kuinka niitä 
olisi säilytettävä sen varmistamiseksi, että 
niiden tarjoamia julkisia palveluita, joita 
markkinat eivät tällä hetkellä tarjoa, 
voidaan edelleen tarjota, ja siten tukea 
kestävien biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjujen syntymistä. Nämä toimet olisi 
toteutettava sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä koko biopohjaisten 
teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta 
aina alkutuotannosta ja 
jalostusteollisuudesta pk-yrityksiin, 
tutkimus- ja teknologiakeskuksiin sekä 
yliopistoihin ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöihin.

Or. en

Tarkistus 25
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kehitettäessä biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä teknologia-
aloitetta on otettava huomioon parhaat 
käytännöt, kokemukset ja opetukset, joita 
on saatu nykyisistä yhteisistä teknologia-
aloitteista, erityisesti innovatiivisten 
lääkkeiden (IMI), ilmailuteollisuuden ja 
lentoliikenteen (Clean Sky -teknologia-
aloite), polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen (FCH), sulautettujen 
tietotekniikkajärjestelmien (ARTEMIS) ja 
vuoden 2020 nanoelektroniikka-alan 
(ENIAC) yhteisistä teknologia-aloitteista.

Or. en
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Tarkistus 26
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteet on tarkoitus 
saavuttaa tukemalla tutkimus- ja 
innovointitoimintaa yksityisen ja julkisen 
sektorin resursseja hyödyntämällä. Tämän 
vuoksi biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi järjestettävä 
ehdotuspyyntöjä tutkimus-, demonstrointi-
ja käyttöönottotoimien tukemista varten.

(15) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteet on tarkoitus 
saavuttaa tukemalla tutkimus- ja 
innovointitoimintaa yksityisen ja julkisen 
sektorin resursseja hyödyntämällä. Tämän 
vuoksi biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi järjestettävä 
ehdotuspyyntöjä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointitoimien tukemista varten.

Or. en

Tarkistus 27
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Mahdollisimman suuren vaikutuksen 
aikaansaamiseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen olisi 
luotava vahvoja synergioita muiden 
unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja 
pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi 
erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä.

(16) Mahdollisimman suuren vaikutuksen 
aikaansaamiseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen olisi 
luotava vahvoja synergioita muiden 
unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja 
pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi 
erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä. 
Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi taattava synergioiden 
luominen myös vesialaa, maatalouden 
tuottavuutta ja kestävyyttä sekä raaka-
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aineita koskeviin eurooppalaisiin 
innovaatiokumppanuuksiin.

Or. fr

Tarkistus 28
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisten teknologia-aloitteiden olisi 
perustuttava ruohonjuuritason 
lähestymistapaan, jolla on erityistä 
merkitystä sille, että kaikkien alueiden 
potentiaalia voidaan hyödyntää ja että 
erityisesti tuetaan paikallisia ja alueellisia 
toimia pitäen jatkuvasti yhteyttä paikallis-
ja alueviranomaisiin. Tämä lisäisi yleisön 
tietoisuutta biotalouden merkityksestä ja 
sen tuomista valtavista eduista. On 
hyödynnettävä alueilla olevaa 
asiantuntemusta sekä vahvistettava 
tutkimuslaitosten, yritysten ja 
julkishallinnon välistä yhteistyötä niin 
sanotussa kolmen spiraalin 
lähestymistavassa (triple helix), jonka 
tehtävänä on avoimen ja kasvavan 
talouden rakentaminen, rajat ylittävä 
investointivirta ja tehokas yhteistyö.

Or. nl

Tarkistus 29
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ottaen asianmukaisesti huomioon 
synergiat, jotka Horisontti 2020 
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-puiteohjelman ja rakennerahastojen sekä 
asianmukaisten kansallisten ja 
alueellisten T&K-rahoitusohjelmien 
välillä on tarkoitus luoda, alueita olisi 
kaikkialla unionissa kannustettava 
myötävaikuttamaan ennakoivasti 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen toimiin, esimerkiksi 
tukemalla asianomaista 
tutkimusinfrastruktuuria taloudellisesti, 
valmistelemalla ehdotuksia tai 
hyödyntämällä asianomaisten toimijoiden 
tutkimustuloksia tai verkostoitumista, 
tavoitteena vahvistaa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimien 
alueellisia vaikutuksia ja niiden 
mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 
kasvua alueellisella tasolla.

Or. es

Tarkistus 30
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan unionin ja BICin olisi 
oltava biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen perustajaosakkaat.

(17) Euroopan unionin ja muiden 
jäsenvaltioiden tai assosioituneiden 
valtioiden yhteisöjen, jotka hyväksyvät 
yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen ja 
osallistuvat sen rahoitukseen, olisi oltava 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen perustajaosakkaat.

Or. en

Tarkistus 31
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi tarjottava taloudellista 
tukea pääasiassa avustusten muodossa, 
joita osallistujille myönnetään avoimien ja 
kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen 
perusteella.

(20) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi tarjottava taloudellista 
tukea pääasiassa avustusten muodossa, 
joita osallistujille myönnetään 
läpinäkyvien, avoimien ja kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.

Or. en

Tarkistus 32
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Yksityisten osakkaiden osuuksien ei
pitäisi rajoittua pelkästään biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen
hallintomenoihin ja biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
tukemien tutkimus- ja innovointitoimien 
harjoittamisen edellyttämään 
yhteisrahoitukseen.

(21) Yksityisten osakkaiden osuuksien 
pitäisi rajoittua biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintomenoihin ja biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
tukemien tutkimus- ja innovointitoimien 
harjoittamisen edellyttämään 
yhteisrahoitukseen.

Or. en

Tarkistus 33
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Yksityisten osakkaiden osuuksiin 
olisi kuuluttava myös yksityisten 
osakkaiden toteuttamia täydentäviä 
toimia, siten kuin ne on täsmennetty 
täydentävien toimien suunnitelmassa; jotta 
vipuvaikutuksesta saadaan kunnollinen 
yleiskuva, tällaiset täydentävät toimet olisi
katsottava osuuksiksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteiseen teknologia-
aloitteeseen laajemmassa mielessä.

(22) Kustannuksia, jotka liittyvät
yksityisten osakkaiden toteuttamiin 
täydentäviin toimiin, siten kuin ne on 
täsmennetty täydentävien toimien 
suunnitelmassa, voidaan esittää 
määrällisesti, mutta niitä ei katsota
osuuksiksi biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteiseen teknologia-aloitteeseen.

Or. en

Tarkistus 34
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Yksityisten osakkaiden osuuksiin olisi 
kuuluttava myös yksityisten osakkaiden 
toteuttamia täydentäviä toimia, siten kuin 
ne on täsmennetty täydentävien toimien 
suunnitelmassa; jotta vipuvaikutuksesta 
saadaan kunnollinen yleiskuva, tällaiset 
täydentävät toimet olisi katsottava 
osuuksiksi biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteiseen teknologia-aloitteeseen 
laajemmassa mielessä.

(22) Yksityisten osakkaiden osuuksiin olisi 
kuuluttava myös yksityisten osakkaiden 
toteuttamia täydentäviä toimia, siten kuin 
ne on täsmennetty täydentävien toimien 
suunnitelmassa ja esitetty vuotuisessa 
kertomuksessa; jotta vipuvaikutuksesta 
saadaan kunnollinen yleiskuva, tällaiset 
täydentävät toimet olisi katsottava 
osuuksiksi biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteiseen teknologia-aloitteeseen 
laajemmassa mielessä.

Or. en

(Ks. 4 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus.)

Tarkistus 35
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen unionin rahoitusosuuden 
hallinnoinnissa olisi noudatettava 
moitteettoman varainhoidon periaatetta ja 
välillistä hallinnointia koskevia sääntöjä, 
jotka on vahvistettu asetuksessa (EU, 
Euratom) N:o 966/2012, sekä asetuksen
(EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä 29 päivänä 
lokakuuta 2012 annetussa komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201227.

(24) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen unionin rahoitusosuuden 
hallinnoinnissa olisi noudatettava 
moitteettoman varainhoidon periaatetta ja 
välillistä hallinnointia koskevia sääntöjä, 
jotka on vahvistettu asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 1–
4 kohdassa sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201227.

__________________ __________________
27 EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1. 27 EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Tarkistus 36
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Yhteisille teknologia-aloitteille, 
jotka toimivat Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisenä 
rahoitusvälineenä, olisi – sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklassa 
tarkoitettua väliarviointia ja asetuksen 
N:o …/2013 [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] 26 artiklan mukaisesti –
tehtävä perusteellinen väliarviointi, jossa 
olisi muun muassa arvioitava niiden 
avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 
tehokkuutta.

Or. es
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Tarkistus 37
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritykseen nähden samat 
toimivaltuudet kuin komissioon nähden.

(27) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritykseen nähden samat 
toimivaltuudet kuin komissioon nähden. 
Sama koskee Euroopan 
tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan 
parlamenttia.

Or. fr

Tarkistus 38
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten 
perustamisasiakirjoissa voidaan sulkea 
pois se, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
tällaisten elinten tai laitosten tuloja ja 
menoja koskevat tilit. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausuman muun muassa tilien 
luotettavuudesta sekä tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Jotta vältetään 
päällekkäisyydet tilien tarkastamisessa, on 
perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 

Poistetaan.
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biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilejä.

Or. en

Tarkistus 39
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirjoissa 
voidaan sulkea pois se, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
tällaisten elinten tai laitosten tuloja ja 
menoja koskevat tilit. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausuman muun muassa tilien 
luotettavuudesta sekä tilien perustana
olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Jotta vältetään 
päällekkäisyydet tilien tarkastamisessa, on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
ei tarkasta biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen tilejä.

(28) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirjoissa 
voidaan sulkea pois se, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
tällaisten elinten tai laitosten tuloja ja 
menoja koskevat tilit. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausuman muun muassa tilien 
luotettavuudesta sekä tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Huolimatta tästä 
lausumasta, joka ei ole tarkastus, on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaa biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilit.

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua olla soveltamatta tilintarkastustuomioistuimen tarkastusta IMI-
yhteisyrityksen tileihin. Vaikka lausuman antaisikin riippumaton elin, se ei ole tarkastus, 
jonka perusteella kolmannet osapuolet, esimerkiksi Euroopan unioni ja parlamentti, saisivat 
hyvän varmuuden tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta 
ja asianmukaisuudesta.
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Tarkistus 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Yhteisille teknologia-aloitteille, 
jotka toimivat Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisenä 
rahoitusvälineenä, olisi – sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklassa 
tarkoitettua väliarviointia ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan 
26 artiklan mukaisesti – tehtävä 
perusteellinen väliarviointi, jossa olisi 
muun muassa arvioitava niiden 
avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 
tehokkuutta.

Or. en

(Ks. Horisontti 2020 -asetuksen 26 artikla.)

Perustelu

Tämä viittaus on tarpeen, jotta Horisontti 2020 -neuvottelujen lopputulos voidaan ottaa 
huomioon. Tämä muistuttaa myös toisesta tärkeästä näkökohdasta, jonka parlamentti onnistui 
sisällyttämään Horisontti 2020 -asetuksen 26 artiklaan.

Tarkistus 41
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Kun otetaan huomioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleinen 
tavoite, joka on tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoitusympäristön 
yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen Euroopan tasolla, 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
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rahoitettavien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kesto olisi 
mukautettava puiteohjelman kestoon, 
jotta vältyttäisiin vastaisuudessa siltä, että 
rinnakkain on käytössä kaksi erilaista 
säännöstöä, joista aiheutuisi 
hallinnollisia lisärasitteita osallistujille ja 
unionin elimille;

Or. en

Tarkistus 42
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on eurooppalaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoitusympäristön 
yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen, yhteisyrityksissä on 
vältettävä sitä, että käytössä olisi erilaisia 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevia 
säännöstöjä.

Or. en

Tarkistus 43
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Tutkimuksen ja innovoinnin 
jakolinjan kuromiseksi umpeen 
Euroopassa on kehitettävä täydentävyyttä 
ja tiivistä synergiaa rakennerahastojen 
kanssa. Mahdollisuuksien mukaan 
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edistetään kyseisen kahden välineen 
välistä yhteentoimivuutta. Lisäksi 
kannustetaan käyttämään kumulatiivista 
tai yhdistelmärahoitusta. Tässä 
yhteydessä toimenpiteillä pyritään 
hyödyntämään täysin Euroopan 
lahjakkuusreservin potentiaali ja 
optimoimaan tutkimuksen ja innovoinnin 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
vaikutus, ja vaikka ne muodostavat oman 
kokonaisuutensa, niillä täydennetään 
koheesiopolitiikan rahastojen 
toimintalinjoja ja toimia.

Or. en

Tarkistus 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Ottaen huomioon 
perustutkimuksen tärkeyden sellaisten 
läpimurtoideoiden synnyttämisessä, jotka 
mahdollistavat tulevan innovoinnin, 
T&K-yhteistyöhankkeita koskevia 
ehdotuspyyntöjä olisi esitettävä 
bioteknologian tutkimuksen alalla 
Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa 
biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisen 
teknologia-aloitteen toimien lisäksi ja 
niiden rinnalla, erityisesti teknologisen 
valmiuden tasoilla 1–4 tehtävän 
tutkimuksen osalta;

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -asetuksen mukaan yhteisten teknologia-aloitteiden T&K-toimia on 
sisällytettävä myös säännöllisiin ehdotuspyyntöihin Horisontti 2020 -ohjelman työohjelmissa. 
Biopohjaisten teollisuudenalojen tapauksessa tutkimusyhteistyötä olisi tehtävä rinnakkain 
biopohjaisten teollisuudenalojen toimien kanssa alemmilla teknologisen valmiuden tasoilla, 
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jotta yliopistot ja pk-yritykset saadaan laajemmin mukaan EU-rahoitteiseen 
bioteknologiatutkimukseen, jotta varmistetaan oikea tasapaino alempien ja ylempien 
teknologisen valmiuden tasojen välillä, luodaan kilpailukykyinen tutkimusympäristö ja 
vauhditetaan tulevaa innovointia.

Tarkistus 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 c) Ottaen asianmukaisesti huomioon 
synergiat, jotka Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja rakennerahastojen sekä 
asianmukaisten kansallisten ja 
alueellisten T&K-rahoitusohjelmien 
välillä on tarkoitus luoda, alueita olisi 
kaikkialla unionissa kannustettava 
myötävaikuttamaan ennakoivasti 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen toimiin, esimerkiksi 
tukemalla asianomaista 
tutkimusinfrastruktuuria taloudellisesti, 
valmistelemalla ehdotuksia tai 
hyödyntämällä asianomaisten toimijoiden 
tutkimustuloksia tai verkostoitumista, 
tavoitteena vahvistaa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimien 
alueellisia vaikutuksia ja niiden 
mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 
kasvua alueellisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti ajoi menestyksellisesti sellaisen uuden artiklan liittämistä 
Horisontti 2020 -puiteasetukseen, jossa nimenomaisesti vaaditaan parempien synergioiden 
luomista Horisontti 2020 -puiteohjelman ja rakennerahastojen välille. Tässä yhteydessä 
yhteisten teknologia-aloitteiden ei pitäisi muodostaa poikkeusta. Alueita olisi kannustettava 
myötävaikuttamaan niiden toimiin, erityisesti kun otetaan huomioon niiden valtavat 
mahdollisuudet alueellisten klustereiden vahvistamisessa.
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Tarkistus 46
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 c) On pantava täytäntöön 
toimenpiteitä, joilla edistetään pk-
yritysten, yliopistojen ja 
tutkimuskeskusten osallistumista. Tämän 
osalta on määritettävä esteet uusien 
toimijoiden ohjelmaan osallistumiselle ja 
puututtava niihin.

Or. en

Tarkistus 47
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2024 väliseksi ajanjaksoksi.

1. Perustetaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 väliseksi ajanjaksoksi.

Or. en

Perustelu

Se, että pyyntöjä on tulossa samanaikaisesti kahden eri sukupolven yhteisistä teknologia-
aloitteista (joilla on eri jäsenet, erilaiset säännöt, eri talousarviot) aiheuttaa hallinnollisia 
kustannuksia, lisää EU:n tutkimusrahoituksen monimutkaisuutta ja kätkee näkyvistä todelliset 
rahoitusmäärät, jotka vuosittain kulutetaan. Yhteisten teknologia-aloitteiden 
toteuttamisajanjakso olisi siksi mukautettava Horisontti 2020 -puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien toteuttamisajanjaksoon. Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
ajanjakson lyhentäminen myös mahdollistaa yhteisyritykselle selviämisen pienennetyllä 
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talousarviolla ilman että sen on muutettava suunniteltuja toimiaan.

Tarkistus 48
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2024 väliseksi ajanjaksoksi.

1. Perustetaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta
2020 väliseksi ajanjaksoksi.

Or. es

Tarkistus 49
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) edistää biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita, 
jotka koskevat resurssitehokkaampaa ja 
kestävämpää vähähiilistä taloutta ja 
talouskasvun ja työllisyyden lisäämistä 
erityisesti maaseutualueilla kehittämällä 
eurooppalainen kestävä ja kilpailukykyinen 
biopohjainen teollisuus, joka perustuu 
biomassan kestävällä tavalla hankkiviin 
kehittyneisiin biojalostamoihin ja 
erityisesti:

b) edistää biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita, 
jotka koskevat resursseiltaan riittävää ja 
ympäristöystävällistä, kestävää ja 
uusiutuviin lähteisiin perustuvaa taloutta 
ja jotka edistävät talouden ja työllisyyden 
kehittymistä erityisesti maaseutualueilla 
kehittämällä eurooppalainen kestävä, 
GMO-vapaa ja kilpailukykyinen 
biopohjainen teollisuus, joka perustuu 
biomassan kestävällä tavalla hankkiviin 
kehittyneisiin biojalostamoihin sekä 
biomassahierarkian periaatteeseen ja joka 
tukee biomassan ”sarjakäyttöä” ja 



AM\1009063FI.doc 27/76 PE522.976v01-00

FI

erityisesti:

Or. en

Tarkistus 50
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) demonstroida tekniikoita, joiden avulla 
eurooppalaisesta biomassasta saadaan 
uusia kemiallisia rakenneosia, uusia 
materiaaleja ja uusia kulutushyödykkeitä ja 
jotka korvaavat fossiilispohjaisten 
tuotantopanosten tarpeen;

c) demonstroida korkean lisäarvon
tekniikoita, joiden avulla eurooppalaisesta 
biomassasta saadaan uusia kemiallisia 
rakenneosia, uusia materiaaleja ja uusia 
kulutushyödykkeitä ja jotka korvaavat 
fossiilispohjaisten tuotantopanosten 
tarpeen;

Or. en

Tarkistus 51
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perustaa edelläkävijöinä toimivia 
biojalostamoita, joissa käytetään
biopohjaisten materiaalien, kemikaalien ja 
polttoaineiden teknologioita ja 
liiketoimintamalleja ja joiden
kustannushyödyt ja suorituskyky tekevät 
niistä osoitettavasti kilpailukykyisiä 
fossiilispohjaisiin vaihtoehtoihin nähden.

e) edistää sellaisten muiden kuin 
muuntogeenisiä organismeja sisältävien 
biopohjaisten materiaalien, kemikaalien ja 
polttoaineiden teknologioita ja 
liiketoimintamalleja, jotka osoittautuvat 
ympäristön kannalta hyvin 
suorituskykyisiksi.

Or. en
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Tarkistus 52
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) Unionin rahoitus edellyttää 
seuraavien ehtojen täyttymistä:
a) biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen näyttö siitä, että sen 
monivuotinen toimintasuunnitelma ja sen 
rahoittamat toimet vastaavat Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa määritettyjä 
tutkimuspainotuksia;
b) biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen näyttö siitä, että 
noudatetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskevia yleisiä 
periaatteita;
c) biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen näyttö siitä, että se 
noudattaa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
19 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

Or. es

Tarkistus 53
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista yhteisyrityksen 
toimiin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. ro
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Tarkistus 54
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Toimintojen laajuus

1. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
tutkimusohjelmasta voidaan 2 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden täyttämiseksi 
rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimia, jotka 
ovat teknologisen valmiuden tasoilla 2–6.
2. Jos biopohjaisten teollisuudenalojen 
tutkimusohjelmasta rahoitetaan 
innovointitoimia teknologisen valmiuden 
tasoilla 7–8, epäsuorien toimien 
rahoitusmääriä vähennetään 
osallistumista koskevien sääntöjen 
[22 artiklan] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Artiklalla selvennetään biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen toimintojen laajuutta 
erityisesti tutkimusohjelman kattamien teknologisen valmiuden tasojen osalta. Osallistumista 
koskevissa säännöissä myös kehotetaan harkitsemaan tarkemmin teknologisen valmiuden 
tasojen käsitettä rahoituksen tasoa määrättäessä, mihin on ryhdytty tässä artiklassa 
epäsuoriin toimiin käytettyjen rahoitusmäärien osalta.

Tarkistus 55
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintomenojen ja toimintamenojen 
rahoittamiseen enintään 1 000 miljoonalla 

1. Unioni osallistuu biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintomenojen ja toimintamenojen 
rahoittamiseen enintään 1 000 miljoonalla 
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eurolla, johon sisältyy EFTA- määrärahat. 
Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan osoitetusta unionin 
yleisen talousarvion määrärahoista 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti kyseisen 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille 
elimille.

eurolla, johon sisältyy Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltioiden maksuosuudet.
Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan osoitetusta unionin 
yleisen talousarvion määrärahoista 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti kyseisen 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille 
elimille.

Or. fr

Tarkistus 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintomenojen ja toimintamenojen 
rahoittamiseen enintään 1 000 miljoonalla 
eurolla, johon sisältyy EFTA- määrärahat. 
Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavaan Horisontti 2020 -
erityisohjelmaan osoitetusta unionin 

yleisen talousarvion määrärahoista 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti kyseisen 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille 
elimille.

1. Unioni osallistuu biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintomenojen ja toimintamenojen 
rahoittamiseen enintään 875 miljoonalla 
eurolla, johon sisältyy EFTA- määrärahat. 
Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavaan Horisontti 2020 -
erityisohjelmaan osoitetusta unionin 

yleisen talousarvion määrärahoista 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
iv alakohdan sekä 60 artiklan 1–4 kohdan
ja 61 artiklan asiaa koskevien säännösten 
mukaisesti kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitetuille elimille.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetaan, että biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarviosta leikataan 
12,5 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelmalle monivuotisessa rahoituskehyksessä osoitetun 
kokonaisrahoituksen yleisen vähentämisen seurauksena, jottei vaaranneta liikennealan 
tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalta yhteisten teknologia-aloitteiden rahoituksen 
välistä herkkää rahoitustasapainoa. Sama leikkaus olisi toteutettava muidenkin yhteisten 
teknologia-aloitteiden kohdalla. Samanaikaisesti ehdotetaan biopohjaisten teollisuudenalojen 
toteuttamisajanjakson lyhentämistä neljällä vuodella, mikä merkitsee uudistetun talousarvion 
laatimista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 57
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
valtuutussopimuksessa määrätään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 3 kohdassa ja 60 ja 61 artiklassa 
sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 1268/2012 40 artiklassa esitetyistä 
seikoista sekä muun muassa seuraavista 
seikoista:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
valtuutussopimuksessa määrätään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 3 kohdassa ja 60 artiklan 1–
4 kohdassa ja 61 artiklassa sekä komission 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 
40 artiklassa esitetyistä seikoista sekä 
muun muassa seuraavista seikoista:

Or. en

Tarkistus 58
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio pystyy täyttämään tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa;

d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio pystyy täyttämään tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa, myös kattavien tietojen 
kaikista ehdotuksista ja 
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avustussopimuksista ja kumppaneista 
sisällytettäväksi Horisontti 2020 
-puiteohjelman yleiseen ECORDA-
tietokantaan oikea-aikaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 59
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
rahoitusosuus muodostuu

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus 
muodostuu biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyritykselle 
osoitetuista määrärahoista liitteessä 
esitetyn yhtiöjärjestyksen 12 lausekkeen 
2 kohdan sekä 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muiden yhteisyrityksen osakkaiden kuin 
unionin tai niihin kuuluvien 
oikeussubjektien 1 artiklassa tarkoitettuna 
aikana suorittamista vähintään 
1 800 miljoonan euron 
luontoissuorituksista, jotka vastaavat niille 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen työohjelman ulkopuolella 
toteutetuista, biopohjaisten 

b) muiden yhteisyrityksen osakkaiden kuin 
unionin tai niihin kuuluvien 
oikeussubjektien 1 artiklassa tarkoitettuna 
aikana aiheutuneet lisäkulut, jotka 
vastaavat niille biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
työohjelman ulkopuolella toteutetuista, 
biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisen 
teknologia-aloitteen tavoitteita edistävistä 
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teollisuudenalojen yhteisen teknologia-
aloitteen tavoitteita edistävistä 
täydentävistä toimista aiheutuvia 
kustannuksia. Unionin muista 
rahoitusohjelmista voidaan myöntää tukea 
tällaisten kustannusten kattamiseksi asiaa 
koskevien sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti. Tällainen unionin rahoitus ei
voi korvata muiden osakkaiden kuin 
unionin tai niihin kuuluvien 
oikeussubjektien luontoissuorituksia.

täydentävistä toimista aiheutuvia 
kustannuksia, voidaan arvioida 
määrällisesti. Unionin muista 
rahoitusohjelmista voidaan myöntää tukea 
tällaisten kustannusten kattamiseksi asiaa 
koskevien sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti. Missään tapauksessa nämä 
kulut eivät voi korvata muiden osakkaiden 
kuin unionin tai niihin kuuluvien 
oikeussubjektien luontoissuorituksia.

Or. en

Tarkistus 61
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa sekä 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
12 lausekkeen 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen osuuksien arvon 
määrittelemiseksi kustannukset määritetään 
asianomaisten oikeussubjektien 
tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen, kunkin 
oikeushenkilön sijoittautumisvaltiossa 
sovellettavien kirjanpitosäännösten sekä 
sovellettavien kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IAS-standardien/ 
IFRS-standardien) mukaisesti. 
Asianomaisen oikeussubjektin nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja
varmentaa kyseiset kustannukset. 
Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys tarkistaa suoritusten arvon 
määrittelyn. Jos epävarmuuksia tämän 
jälkeen on edelleen, biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyritys voi suorittaa 
tilintarkastuksen.

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa sekä 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
12 lausekkeen 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen osuuksien arvon 
määrittelemiseksi kustannukset määritetään 
asianomaisten oikeussubjektien 
tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen, kunkin 
oikeushenkilön sijoittautumisvaltiossa 
sovellettavien kirjanpitosäännösten sekä 
sovellettavien kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IAS-standardien/ 
IFRS-standardien) mukaisesti. 
Oikeussubjektin nimittämä riippumaton 
ulkoinen tilintarkastaja varmentaa 
yhtiöjärjestyksen 12 lausekkeen 3 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 
rahoitusosuuden menot. Biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyritys tarkistaa 
suoritusten arvon määrittelyn. Jos 
epävarmuuksia tämän jälkeen on edelleen, 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys voi suorittaa tilintarkastuksen. 
Asianomaisen yhteisön on esitettävä 
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suurelle yleisölle vuotuinen kertomus 
täydentävistä toimistaan.

Or. en

Perustelu

Yksityisten osakkaiden toteuttamat täydentävät toimet ovat myönteinen lisä yhteisten 
teknologia-aloitteiden vipuvaikutukseen, eikä niiden pitäisi olla tilintarkastuksen kohteina. 
Lisätoimet olisi suunniteltava ja toteutettava sen mukaisesti, ne olisi selvästi määritettävä 
luontoissuorituksiksi ja niistä olisi raportoitava vuosittain. Unioni ei kuitenkaan osallistu 
näiden lisätoimien rahoitukseen, joten ne vapautetaan muusta kuin yhteisyrityksen 
valvonnasta.

Tarkistus 62
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys hyväksyy erilliset varainhoitoa 
koskevat säännöksensä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
mukaisesti ja asetuksen (EU) N:o... 
[julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien varainhoidon 
malliasetuksesta annettu delegoitu asetus] 
mukaisesti.

Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys hyväksyy erilliset varainhoitoa
koskevat säännöksensä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
mukaisesti ja asetuksen (EU) N:o... 
[julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien varainhoidon 
malliasetuksesta annettu delegoitu asetus] 
mukaisesti tämän kuitenkaan 
rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 63
Jean-Pierre Audy

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

 Hallintoneuvosto tekee 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 
mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 
1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
toimitusjohtajalle ja määritellään 
olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Toimitusjohtajalla on valtuudet 
siirtää tämä toimivalta edelleen.

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
toimitusjohtajalle ja määritellään 
olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Toimitusjohtajalla on valtuudet 
siirtää tämä toimivalta edelleen. 
Toimitusjohtajan on ilmoitettava 
seuraavassa hallintoneuvoston 
kokouksessa toteutetuista toimivallan 
siirtämisistä tai edelleen siirtämisistä.

Or. fr

Perustelu

Jokaisesta toimivallan siirtämisestä on ilmoitettava.

Tarkistus 64
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellyttävät, hallintoneuvosto voi 
tekemällään päätöksellä tilapäisesti 
keskeyttää toimitusjohtajalle siirretyn 
nimittävän viranomaisen toimivallan ja 
hänen edelleen siirtämänsä nimittävän 
viranomaisen toimivallan ja käyttää 
kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen 
jollekin jäsenistään tai jollekulle 
yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvalle, 
joka on muu kuin toimitusjohtaja.

Hallintoneuvosto voi tekemällään 
perustellulla päätöksellä tilapäisesti 
keskeyttää toimitusjohtajalle siirretyn 
nimittävän viranomaisen toimivallan ja 
hänen edelleen siirtämänsä nimittävän 
viranomaisen toimivallan ja käyttää 
kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen 
jollekin jäsenistään tai jollekulle 
yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvalle, 
joka on muu kuin toimitusjohtaja.

Or. fr
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Perustelu

Hallintoneuvoston on voitava keskeyttää tai peruuttaa toimivallan siirto milloin tahansa 
ilman että sen tarvitsee esittää poikkeuksellisia olosuhteita koskevia perusteluja.

Tarkistus 65
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Biopohjaisten teollisuudenalojen
yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön
sovelletaan Euroopan unionin 
erioikeuksista ja vapauksista tehtyä 
pöytäkirjaa.

Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen toimitusjohtajaan ja 
hallintoneuvoston jäseniin sovelletaan 
Euroopan unionin erioikeuksista ja 
vapauksista tehtyä pöytäkirjaa.

Or. fr

Perustelu

Hallintoneuvoston on voitava keskeyttää tai peruuttaa toimivallan siirto milloin tahansa 
ilman että sen tarvitsee esittää poikkeuksellisia olosuhteita koskevia perusteluja.

Tarkistus 66
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen on 
korvattava henkilöstönsä tehtäviään 
suorittaessaan aiheuttamat vahingot 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen on 
korvattava henkilöstönsä ja 
hallintoneuvostonsa jäsenten tehtäviään 
suorittaessaan aiheuttamat vahingot 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 67
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riidoissa, jotka koskevat biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen
henkilöstön tehtäviään suorittaessaan 
aiheuttamien vahinkojen korvaamista;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tällaisten riitojen tapauksessa ei ole syytä poiketa yleislainsäädännöstä.

Tarkistus 68
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden kysymysten osalta, joista ei 
säädetä tässä asetuksessa tai unionin 
muissa säädöksissä, sovelletaan sen 
valtion lainsäädäntöä, jossa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
kotipaikka sijaitsee.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ei ole tarpeen poiketa riitoja koskevasta yleislainsäädännöstä, vaan on toimittava 
sopimussääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
väliarvioinnin 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin 
liittyvät huomautuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
30 päivä kesäkuuta 2018.

1. Komissio suorittaa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
väliarvioinnin 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin 
liittyvät huomautuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
30 päivä kesäkuuta 2018. Biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
väliarvioinnin on oltava osa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia, ja se on esitettävä yhdessä 
kyseisen puiteohjelman väliarvioinnin 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus heijastelee Horisontti 2020 -asetuksen 26 artiklaan tehtyjä muutoksia, joissa 
yhteiset teknologia-aloitteet on selvästi mainittu osana Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia ja sen kohteina.

Tarkistus 70
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
väliarvioinnin 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin 
liittyvät huomautuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
30 päivä kesäkuuta 2018.

1. Komissio suorittaa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
väliarvioinnin 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin 
liittyvät huomautuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
30 päivä kesäkuuta 2018. Biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
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väliarvioinnin on oltava osa Horisontti 
2020 -puiteohjelman väliarviointia, ja se 
on esitettävä yhdessä kyseisen 
puiteohjelman väliarvioinnin kanssa.

Or. es

Tarkistus 71
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen talousarviota voidaan 
tarkastella uudelleen väliarvioinnin 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Biopohjaisten teollisuusalojen yhteistyritystä koskevaan perussäädökseen on sisällytettävä 
mahdollisuus talousarvion uudelleen tarkastelemiseen väliarvioinnin tuloksesta riippuen ja 
ottaen huomioon kaikki olennaiset tekijät. Yleisesti ottaen viittaus väliarvioinnin yhteydessä 
mahdollisesti tapahtuvaan talousarvion uudelleentarkasteluun olisi vastaavasti sisällytettävä 
muidenkin yhteisyritysten perussäädöksiin.

Tarkistus 72
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen talousarviota voidaan 
tarkastella uudelleen väliarvioinnin 
aikana.

Or. es
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Tarkistus 73
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi laatia vuosikertomuksen 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen T&K-toimintojen 
edistymisestä.

Or. es

Tarkistus 74
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen talousarvion
täytäntöönpanoa koskeva vastuuvapaus 
myönnetään unionin rahoitusosuuden 
osalta osana perussopimuksen 
319 artiklassa säädettyä menettelyä, jossa 
Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta vastuuvapauden komissiolle.

1. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen talousarvion 
täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapauden myöntää Euroopan 
parlamentti neuvoston suosituksesta 
noudattaen menettelyä, joka on 
verrattavissa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
319 artiklassa tarkoitettuun sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
164–166 artiklassa säädettyyn
menettelyyn. Vastuuvapaus myönnetään 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomuksen perusteella.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että yhteisyrityksiin sovelletaan Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen 
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valvontaa ja samoja vastuuvapausmenettelyjä kuin Euroopan komissioon ja että Euroopan 
parlamentti vastaa niiden talousarvion valvonnasta ja poliittisesta valvonnasta.

Tarkistus 75
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen talousarvion 
täytäntöönpanoa koskeva vastuuvapaus 
myönnetään unionin rahoitusosuuden 
osalta osana perussopimuksen
319 artiklassa säädettyä menettelyä, jossa 
Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta vastuuvapauden 
komissiolle.

1. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston suosituksesta talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden 
unionin biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta 15. toukokuuta 
mennessä vuonna n+2 SEUT-sopimuksen
319 artiklassa ja asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 164–165 artiklassa 
säädettyyn menettelyyn verrattavan 
menettelyn mukaisesti, josta säädetään 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa 
säännöksissä.

Or. en

Tarkistus 76
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Jos Euroopan parlamentti ei myönnä 
vastuuvapautta, toimitusjohtaja esittää 
eroanomuksensa hallintoneuvostolle, joka 
tekee lopullisen päätöksensä olosuhteet 
huomioon ottaen.

Or. fr
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Perustelu

Jotta vastuuvapausmenettely olisi uskottava, on tärkeää, että vastuuvapauden myöntämättä 
jättämisen seurauksena hallintoneuvosto päättää toimitusjohtajan kohtalosta. Menettelyssä ei 
ole kysymys toimitusjohtajan erottamisesta vaan ainoastaan siitä, että toimitusjohtaja on 
velvoitettu esittämään eroanomuksensa hallintoneuvostolle, joka päättää, hyväksytäänkö se ja 
tarvitaanko muita toimenpiteitä.

Tarkistus 77
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yhteisyrityksen henkilöstön, 
toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston 
jäsenten on viipymättä ja joutumatta itse 
vastuuseen ilmoitettava OLAFille kaikista 
petoksista, joista he ovat saaneet tietää 
hoitaessaan tehtäviään tai toimeaan. 
Elleivät he täytä tätä velvollisuutta, he 
ovat henkilökohtaisesti vastuussa niiden 
petosten seurauksista, joista he ovat 
saaneet tietää ja joista he eivät ole 
ilmoittaneet OLAFille.

Or. fr

Perustelu

Petosten torjunnan on oltava unionin ensisijainen tavoite. Tämä paljastamista koskeva 
säännös, joka on käytössä jo ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, on erittäin hyödyllinen väline 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus 78
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)



AM\1009063FI.doc 43/76 PE522.976v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hallintoneuvoston ja tieteellisen 
komitean jäsenet sekä toimitusjohtaja 
asettavat yleisön saataville ja päivittävät 
ilmoituksen kattavasta ammatillisesta 
toiminnasta, taloudellisista eduista ja 
eturistiriitariskeistä. Ilmoitusten on 
sisällettävä seuraavat tiedot:
a) henkilön tehtävä ja jäsenyys yksityisten 
yritysten, hallituksista riippumattomien 
järjestöjen ja yhdistysten hallintoelimissä 
tai komiteoissa;
b) omistusyhteydet yrityksissä tai 
kumppanuuksissa, joissa on julkisen 
politiikan vaikutusmahdollisuus, tai 
tilanteissa, joissa omistusyhteys antaa 
henkilölle merkittävää vaikutusvaltaa 
toimintaan.

Or. en

Tarkistus 79
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetusta (EU) N:o… [Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] sovelletaan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. 
Kyseisen asetuksen mukaisesti 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen katsotaan olevan 
rahoituselin, joka antaa taloudellista tukea 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
1 lausekkeen mukaisiin epäsuoriin toimiin.

Asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] ja sen 
täytäntöönpanoon liittyviä komission 
päätöksiä sovelletaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
rahoittamiin toimiin. Kyseisen asetuksen 
mukaisesti biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
katsotaan olevan rahoituselin, joka antaa 
taloudellista tukea liitteessä olevan 
yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen mukaisiin 
epäsuoriin toimiin.
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Or. es

Tarkistus 80
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetusta (EU) N:o… [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 

levittämistä koskevat säännöt] sovelletaan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. 
Kyseisen asetuksen mukaisesti 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen katsotaan olevan 
rahoituselin, joka antaa taloudellista tukea 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
1 lausekkeen mukaisiin epäsuoriin toimiin.

Asetusta (EU) N:o… [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] ja sen 
täytäntöönpanoon liittyviä komission 
päätöksiä sovelletaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin. Kyseisen 
asetuksen mukaisesti biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
katsotaan olevan rahoituselin, joka antaa 
taloudellista tukea liitteessä olevan 
yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen mukaisiin 
epäsuoriin toimiin.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on selventää, ettei toimiin sovelleta ainoastaan 
osallistumista koskevia sääntöjä vaan myös tähän liittyviä täytäntöönpanosäädöksiä kuten 
pyyntöjen jättämiseen, arviointiin, valintaan, sopimuksen tekemiseen ja arviointiin 
sovellettavia menettelyjä koskevia sääntöjä. Osallistumista koskevien sääntöjen 1 artiklan 
1 kohdan mukaan näitä sääntöjä sovelletaan vain epäsuoriin toimiin.

Tarkistus 81
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen erityisten 
toimintatarpeiden huomioimiseksi 
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biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen työsuunnitelmat voivat 
poiketa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissäännöistä erityisten 
osallistujatyyppien osallistumisen 
helpottamiseksi ja siihen rohkaisemiseksi, 
erityisesti siten, että rajoitetaan 
rahoituksen myöntäminen pk-yrityksiin, 
yliopistoihin, voittoa tavoittelemattomiin 
tutkimusorganisaatioihin, yhteiseen 
tutkimuskeskukseen ja Euroopan etua 
ajaviin järjestöihin.

Or. en

Tarkistus 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 1 kohdassa ja 128 artiklan 
1 kohdassa sekä tämän asetuksen 
16 artiklassa esitettyjen avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteiden 
mukaisesti biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
järjestämät ehdotuspyynnöt julkaistaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujille suunnatulla portaalilla.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskeneiden kolmikantaneuvottelujen aikana toimielimet 
sopivat edistävänsä kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettavien
ehdotuspyyntömahdollisuuksien johdonmukaisuutta. Komissio lupasi tämän vuoksi edistää 
yhteisten teknologia-aloitteiden ehdotuspyyntöjen julkaisemista Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistujille suunnatulla portaalilla. Kaikki suostuivat noudattamaan tätä 
lähestymistapaa. Tarkistuksella pyritään muuttamaan sitoutuminen oikeudelliseksi 
velvoitteeksi sekä takaamaan hakijoille yksinkertaiset ja helposti saatavilla olevat tiedot.
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Tarkistus 83
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Komissio varmistaa jatkuvan 
koordinoinnin Horisontti 2020 -toimien ja 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen toimien välillä 
määrittämällä säännöllisesti mahdollisia 
täydentävyyksiä ja synergioita ja 
toteuttamalla virallisen 
koordinointiprosessin puiteohjelman 
yhteydessä tehtävän tutkimusyhteistyön 
kattamien tutkimuksen prioriteettien sekä 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen kattamien toimien 
hienosäädön suorittamiseksi.

Or. es

Tarkistus 84
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) strategisen innovointilinjauksen 
laatimisen varmistaminen kaikkien 
kumppanien panoksilla, mukaan lukien 
alalla toimivat yksityinen sektori, 
tiedeyhteisö, jäsenvaltioiden edustajat ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt;

Or. en
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Tarkistus 85
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiiviin ja pitkäaikaisen unionin, alan 
teollisuuden ja muiden sidosryhmien 
välisen yhteistyön luominen ja sen 
kehittäminen;

(c) tiiviin ja pitkäaikaisen unionin, alan 
teollisuuden, akateemisten piirien, 
tutkimusorganisaatioiden ja muiden 
sidosryhmien välisen yhteistyön luominen 
ja sen kehittäminen samalla kun 
varmistetaan mahdollisimman laaja 
maantieteellinen osallistuminen ja 
osallistujien suuri määrä;

Or. ro

Tarkistus 86
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) hanketta koskevan tiedon 
julkaiseminen, myös kunkin hankkeen 
kokonaisarvo, osallistujien nimet sekä 
kunkin osallistujan rahoitusosuus 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksestä;

Or. ro

Tarkistus 87
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) tämän yhtiöjärjestyksen kirjallisella 
vahvistuksella tapahtuvan hyväksymisen 
jälkeen Bio-based Industries Consortium 
Aisbl (biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’), Belgian 
lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa 
tavoittelematon järjestö (rekisterinumero: 
0521-857-822), jonka pysyvä toimipaikka 
on Bryssel, Belgia.

(b) tämän yhtiöjärjestyksen hallintoelimen 
käsittelyssä tapahtuvan hyväksymisen 
jälkeen Bio-based Industries Consortium 
Aisbl (biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’), Belgian 
lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa 
tavoittelematon järjestö (rekisterinumero: 
0521-857-822), jonka pysyvä toimipaikka 
on Bryssel, Belgia.

Or. fr

Tarkistus 88
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikä tahansa oikeussubjekti, joka tukee 
suoraan tai välillisesti tutkimusta ja 
innovointia jäsenvaltiossa tai 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneessa maassa, voi hakea 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen osakkuutta edellyttäen, 
että se suorittaa osuuden 12 lausekkeessa 
tarkoitettuun rahoitukseen, jolla tähdätään 
tämän asetuksen 2 artiklan mukaisiin 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteisiin.

1. Mikä tahansa oikeussubjekti, joka tukee 
suoraan tai välillisesti tutkimusta ja 
innovointia jäsenvaltiossa tai 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneessa maassa, voi tulla 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen osakkaaksi edellyttäen, 
että se suorittaa osuuden 12 lausekkeessa 
tarkoitettuun rahoitukseen, jolla tähdätään 
tämän asetuksen 2 artiklan mukaisiin 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 89
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen.

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen. Uusien 
osakkaiden hyväksymistä koskevien 
sääntöjen on oltava julkiset ja 
läpinäkyvät, niissä ei pidä asettaa 
perusteettomia esteitä ja mahdollinen 
hylkääminen on perusteltava selkeästi 
kirjallisesti sekä toimitettava ehdokkaalle 
ja osallistuvien valtioiden edustajien 
ryhmälle.

Or. en

Tarkistus 91
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen.

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen ja ilmoittaa 
viipymättä päätöksestään komissiolle, 
jolla, mikäli hakemus on hyväksytty, on 
oikeus vastustaa hakijan osakkuutta, 
paitsi jos kysymyksessä on unionin 
jäsenvaltio.

Or. fr

Tarkistus 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen.

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen kahden 
kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta ja perustelee ja 
julkaisee päätöksensä.

Or. ro

Tarkistus 93
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen.

3. Hallintoneuvosto arvioi kunkin 
hakemuksen ja ottaa huomioon hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Sen jälkeen hallintoneuvosto 
tekee hakemusta koskevan päätöksen ja 
perustelee asianmukaisesti mahdollisen 
hylkäävän päätöksen.

Or. en

Tarkistus 94
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksessä. Osakkuudesta 
luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille. Tämän jälkeen entinen 
osakas vapautetaan kaikista velvoitteista 
lukuun ottamatta velvollisuuksia, jotka 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys on hyväksynyt tai jotka ovat 
aiheutuneet ennen osakkuudesta 
luopumista.

4. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksessä. Osakkuudesta 
luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille. Tämän jälkeen entinen 
osakas vapautetaan kaikista velvoitteista 
lukuun ottamatta velvollisuuksia, jotka 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys on hyväksynyt tai jotka ovat 
aiheutuneet ennen osakkuudesta 
luopumista. Osakkuudesta luovuttaessa 
osakkuudestaan luopuvan osakkaan ja 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen välille luodaan tili jäljellä 
olevien taloudellisten velvoitteiden 
suorittamista varten.

Or. fr
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Tarkistus 95
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen osakkuutta ei voi luovuttaa 
kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteistä suostumusta.

5. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen osakkuutta ei voi luovuttaa 
kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteistä suostumusta. 
Tästä suostumuksesta ilmoitetaan 
komissiolle, jolla on oikeus vastustaa 
luovuttamista.

Or. fr

Tarkistus 96
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 osa – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) osallisryhmät;

Or. en

Tarkistus 97
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 5 osa – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yksi edustaja jäsenvaltioiden edustajien 
ryhmästä;
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Or. en

Tarkistus 98
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 5 osa – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– neljä tieteellisen komitean jäsentä, joista 
vähintään yksi kansalaisyhteiskunnan 
järjestöstä.

Or. en

Tarkistus 99
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolla on 50 prosenttia 
äänioikeuksista. Komission äänioikeus on 
jakamaton. Yksityisillä osakkailla on yhtä 
monta ääntä. Osakkaiden on parhaansa 
mukaan pyrittävä yhteisymmärrykseen. Jos 
yhteisymmärrykseen ei päästä, 
hallintoneuvosto tekee päätökset vähintään 
75 prosentin ääntenenemmistöllä, mukaan 
luettuina niiden edustajien äänet, jotka 
eivät ole läsnä.

1. Kullakin hallintoneuvoston edustajalla 
on yksi ääni. Osakkaiden on parhaansa 
mukaan pyrittävä yhteisymmärrykseen. Jos 
yhteisymmärrykseen ei päästä, 
hallintoneuvosto tekee päätökset vähintään 
75 prosentin ääntenenemmistöllä, mukaan 
luettuina niiden edustajien äänet, jotka 
eivät ole läsnä.

Or. en

Tarkistus 100
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtajalla on oikeus osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijana.

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtajalla on oikeus osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin ja osallistua 
sen keskusteluihin, mutta hänellä ei 
kuitenkaan ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Sekä valtioiden edustajien ryhmä että tieteellinen komitea ovat yhtiöjärjestyksen 4 kohdan 
2 alakohdan mukaan biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle neuvoa-antavia 
elimiä. Jotta ne voisivat täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi annettava oikeus 
osallistua sekä hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin keskusteluihin. Neuvojen 
antajalla on oltava puheoikeus.

Tarkistus 101
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tieteellisen komitean puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin ja osallistua sen 
keskusteluihin, mutta hänellä ei 
kuitenkaan ole äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 102
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tieteellisen komitean puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin ja osallistua sen 
keskusteluihin, mutta hänellä ei 
kuitenkaan ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Sekä valtioiden edustajien ryhmä että tieteellinen komitea ovat yhtiöjärjestyksen 4 kohdan 
2 alakohdan mukaan biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle neuvoa-antavia
elimiä. Jotta ne voisivat täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi annettava oikeus 
osallistua sekä hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin keskusteluihin. Neuvojen 
antajalla on oltava puheoikeus.

Tarkistus 103
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 3 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Hallintoneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Hallintoneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa jatkuvan 
koordinoinnin Horisontti 2020 -toimien ja 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
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yhteisyrityksen toimien välillä 
määrittämällä säännöllisesti mahdollisia 
täydentävyyksiä ja synergioita, mukaan 
luettuina toivottavat päällekkäisyydet, ja 
toteuttamalla virallisen 
koordinointiprosessin puiteohjelman 
yhteydessä tehtävän tutkimusyhteistyön 
kattamien tutkimuksen prioriteettien sekä 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen kattamien toimien 
hienosäädön suorittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Puiteohjelman yhteydessä toteutettavia tutkimustoimia ja yhteisten teknologia-aloitteiden 
toimia on tarpeen kiireesti koordinoida, mukaan luettuna toivotun päällekkäisyyden ja 
tarvittavien synergioiden ja täydentävyyksien hallinta. Luonnollisesti komissio täyttäisi tämän 
tehtävän parhaiten, koska sillä on yhteisten teknologia-aloitteiden hallinnossa asema 
(50 prosenttia äänistä), jonka pitäisi antaa sille tätä varten riittävät keinot.

Tarkistus 105
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) nimittää tai erottaa toimitusjohtajan tai 
jatkaa tämän toimikautta, opastaa 
toimitusjohtajaa sekä valvoo hänen 
suoriutumista tehtävistään;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 106
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – m alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(m) hyväksyy ehdotuspyynnöt sekä 
tarvittaessa ehdotusten jättämistä, 
arviointia ja valintaa koskevat säännöt 
sekä myöntämis- ja 
uudelleentarkastelumenettelyiden 
säännöt;

(m) hyväksyy ehdotuspyynnöt;

Or. en

Perustelu

Horisontti2020 -puiteohjelman pyyntöjen jättämistä, arviointia, valintaa, sopimuksen 
tekemistä ja arviointia koskeviin menettelyihin liittyviä sääntöjä olisi sovellettava soveltuvin 
osin.

Tarkistus 107
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) hyväksyy rahoitettaviksi valituista 
toimista laaditun luettelon;

(n) hyväksyy rahoitettaviksi valituista 
toimista laaditun luettelon 
riippumattomien asiantuntijoiden 
paneelin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista koskevien sääntöjen 
37 artiklan mukaisesti laatiman 
paremmuusjärjestyksen perusteella;

Or. en

Tarkistus 108
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – o a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(o a) tiedottaa valtioiden edustajien 
ryhmälle ja tieteelliselle komitealle 
säännöllisesti kaikista niiden 
neuvontatehtävän kannalta 
merkityksellisistä seikoista;

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle neuvoa-antavina 
eliminä valtioiden edustajien ryhmän ja tieteellisen komitean olisi saatava riittävästi tietoja
kaikista merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 109
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(t a) nimittää julkisen tarjouskilpailun 
perustella riippumaton tarkastuselin, 
jonka tehtävänä on antaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetty lausuma;

Or. fr

Perustelu

Tilit hyväksyvän päätöksentekoelimen on nimitettävä riippumaton tarkastuselin, jonka 
tehtävänä on antaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 60 artiklan 5 kohdassa säädetty lausuma. Avoimuuden takaamiseksi ehdotetaan, 
että nimittäminen tapahtuu julkisen tarjouskilpailun perusteella.

Tarkistus 110
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 osa – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen 
laatiman ehdokasluettelon perusteella. 
Komissio kutsuu tarvittaessa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden edustajia mukaan 
valintamenettelyyn.

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen 
laatiman ehdokasluettelon perusteella. 
Komissio kutsuu tarvittaessa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden edustajia mukaan 
valintamenettelyyn. Euroopan 
parlamentilla on oikeus vastustaa 
nimittämistä.

Or. fr

Tarkistus 111
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan hallintoneuvoston komission 
ehdotuksesta, jonka tekemiseen 
yksityisosakkailla on tarvittaessa ollut 
mahdollisuus osallistua, tekemällä 
päätöksellä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 112
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Toimitusjohtaja suorittaa 4. Toimitusjohtaja suorittaa erityisesti 
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riippumattomasti erityisesti seuraavat 
tehtävät:

seuraavat tehtävät:

Or. fr

Tarkistus 113
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimittaa hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi vuotuisen tilinpäätöksen;

(c) tekee vuotuisen tilinpäätöksen ja 
toimittaa sen hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;

Or. fr

Tarkistus 114
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 4 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) laatii vuotuisen kertomuksen 
tutkimus- ja kehitystoiminnassa 
saavutetusta edistyksestä yhteistyössä 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen viestintäosaston kanssa;

Or. en

Perustelu

Olisi suositeltavaa levittää enemmän ja helposti saatavilla olevia tietoja yhteisen teknologia-
aloitteen edistymisestä ja saavutuksista säännöllisesti, jotta lisättäisiin yhteisen teknologia-
aloitteen näkyvyyttä ja tehtäisiin sen saavutuksia tunnetuiksi laajemman yleisön keskuudessa.
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Tarkistus 115
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 4 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) järjestää julkisen tarjouskilpailun, 
jonka perusteella hallintoneuvosto 
nimittää riippumattoman tarkastuselimen, 
jonka tehtävänä on antaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetty lausuma;

Or. fr

Tarkistus 116
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 4 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(m a) seuraa biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
väliarvioinnin tai muun olennaisen 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen toimintojen arvioinnin 
johdosta annettuja suosituksia oikea-
aikaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 117
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) hallinnoida ehdotuspyyntöjä vuotuisen 
työsuunnitelman mukaisesti samoin kuin 
sopimuksia ja päätöksiä, mihin kuuluu 
myös niiden koordinointi;

(b) hallinnoida ehdotuspyyntöjä, myös 
riippumattomien asiantuntijoiden 
paneelin arviointeja, vuotuisen 
työsuunnitelman mukaisesti samoin kuin 
sopimuksia ja päätöksiä, mihin kuuluu 
myös niiden koordinointi;

Or. en

Tarkistus 118
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) valvoa yhteisyrityksen toimintojen 
laajan osallisuuden tiedottamista ja 
edistämistä koskevaa järjestelmää, 
erityisesti ehdotuspyyntöjä, sekä yhteyksiä 
kansalliseen yhteyspisteeseen;

Or. en

Tarkistus 119
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellinen komitea koostuu enintään 
10 jäsenestä. Se valitsee puheenjohtajan 
keskuudestaan.

1. Tieteellinen komitea koostuu 
28 jäsenestä, yksi kustakin jäsenvaltiosta, 
jotka nimitetään kaksivuotiskaudeksi, 
joka voidaan uudistaa, ja tässä 
noudatetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman 16 artiklassa esitettyä 
sukupuolten tasa-arvon periaatetta. 
Tieteellinen komitea valitsee 
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puheenjohtajan keskuudestaan.

Or. ro

Tarkistus 120
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellinen komitea koostuu enintään 
10 jäsenestä. Se valitsee puheenjohtajan 
keskuudestaan.

1. Tieteellinen komitea koostuu enintään 
10 jäsenestä. Se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja neljä edustajaa 
hallintoneuvostoon, ja näistä vähintään 
yhden on edustettava 
kansalaisyhteiskunnan järjestöä.

Or. en

Tarkistus 121
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tieteellisen komitean 
maailmanlaajuisesti tunnustetut 
asiantuntijajäsenet edustavat 
tasapainoisesti tiedeyhteisöjä, teollisuutta, 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, valtiosta 
riippumattomia järjestöjä ja sääntelyelimiä. 
Kokonaisuutena tieteellisen komitean 
jäsenten osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava koko tekninen toimiala, jotta se 
voi antaa biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritykselle tieteelliseen tietoon 
pohjautuvia suosituksia.

2. Tieteellisen komitean 
maailmanlaajuisesti tunnustetut 
asiantuntijajäsenet edustavat 
tasapainoisesti tiedeyhteisöjä, teollisuutta, 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, valtiosta 
riippumattomia järjestöjä ja sääntelyelimiä. 
Kokonaisuutena tieteellisen komitean 
jäsenten osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava koko tekninen toimiala, jotta se 
voi antaa biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritykselle tieteelliseen tietoon 
pohjautuvia suosituksia. Komitean 
kokoonpanossa on pyrittävä sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan 
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asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 122
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tieteellisen komitean 
maailmanlaajuisesti tunnustetut 
asiantuntijajäsenet edustavat 
tasapainoisesti tiedeyhteisöjä, teollisuutta, 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, valtiosta 
riippumattomia järjestöjä ja sääntelyelimiä. 
Kokonaisuutena tieteellisen komitean 
jäsenten osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava koko tekninen toimiala, jotta se 
voi antaa biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritykselle tieteelliseen tietoon 
pohjautuvia suosituksia.

2. Tieteellisen komitean 
maailmanlaajuisesti tunnustetut 
asiantuntijajäsenet edustavat 
tasapainoisesti tiedeyhteisöjä, 
tutkimusorganisaatioita, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, valtiosta 
riippumattomia järjestöjä, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja 
sääntelyelimiä. Kokonaisuutena tieteellisen 
komitean jäsenten osaamisen ja 
asiantuntemuksen on katettava koko 
tekninen toimiala, jotta se voi antaa 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritykselle tieteelliseen tietoon 
pohjautuvia suosituksia.

Or. en

Tarkistus 123
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto laatii erityiset 
arviointiperusteet ja menettelyn tieteellisen 
komitean jäsenien valintaa varten ja 
nimittää tieteellisen komitean jäsenet. 
Hallintoneuvoston on otettava huomioon

3. Hallintoneuvosto laatii erityiset 
arviointiperusteet ja menettelyn tieteellisen 
komitean jäsenien valintaa varten ja 
nimittää tieteellisen komitean jäsenet 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
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biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen valtioiden edustajien 
ryhmän mahdollisesti ehdottamat 
ehdokkaat.

yhteisyrityksen valtioiden edustajien 
ryhmän mahdollisesti ehdottamien 
ehdokkaiden joukosta.

Or. en

Tarkistus 124
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 4 kohta – -alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) antaa neuvoja siitä, mitä painotuksia 
olisi käsiteltävä strategisessa 
tutkimuslinjauksessa;

Or. en

Tarkistus 125
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 4 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(oo) antaa neuvoja siitä, mitä tieteellisiä 
painotuksia olisi käsiteltävä vuotuisissa 
työsuunnitelmissa;

(a) antaa neuvoja vuotuisessa 
työsuunnitelmassa tarkasteltavista 
tieteellisistä painotuksista, myös 
luonnoksista ehdotuspyyntöjen teksteiksi;

Or. en

Tarkistus 126
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta



PE522.976v01-00 66/76 AM\1009063FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Kokoukset 
kutsuu koolle sen puheenjohtaja.

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Kokoukset kutsuu koolle sen 
puheenjohtaja.

Or. en

Tarkistus 127
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Kokoukset 
kutsuu koolle sen puheenjohtaja.

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Kokoukset kutsuu koolle sen 
puheenjohtaja.

Or. en

Tarkistus 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tieteellisen komitean on saatava 
säännöllisesti tietoja, erityisesti 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin 
toimiin osallistumisesta, kunkin pyynnön 
tuloksesta ja hankkeen toteutuksesta, 
synergioista muiden asianmukaisten 
unionin ohjelmien kanssa, biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
talousarvion toteuttamisesta ja 
tutkimustulosten levittämisestä ja 
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hyödyntämisestä.

Or. en

Tarkistus 129
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tieteellinen komitea vahvistaa 
työjärjestyksensä.

7. Tieteellinen komitea vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 130
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Kokoukset 
kutsuu koolle sen puheenjohtaja. 
Toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston 
puheenjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat näihin kokouksiin.

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Kokoukset kutsuu koolle sen 
puheenjohtaja. Toimitusjohtaja ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja tai heidän 
edustajansa osallistuvat näihin kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 131
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Kokoukset 
kutsuu koolle sen puheenjohtaja. 
Toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston 
puheenjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat näihin kokouksiin.

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Kokoukset kutsuu koolle sen 
puheenjohtaja. Toimitusjohtaja ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja tai heidän 
edustajansa osallistuvat näihin kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 132
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) yhteydet Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan;

(c) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 133
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(d) vuotuiset työsuunnitelmat; (d) vuotuiset työsuunnitelmat, myös 
luonnokset ehdotuspyyntöjen teksteiksi;

Or. en

Tarkistus 134
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen käsittelemän tietyn 
tutkimusprioriteetin Horisontti 2020 
-puiteohjelman säännölliseen 
ehdotuspyyntöön sisällyttämisen 
aiheellisuus, kun pyritään kehittämään 
uusia synergioita strategisesti 
merkittävien tutkimus- ja 
innovointitoimien kanssa;

Or. en

Tarkistus 135
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän on saatava 
säännöllisesti tietoja, erityisesti 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin 
toimiin osallistumisesta, kunkin pyynnön 
tuloksesta ja hankkeen toteutuksesta, 
synergioista muiden asianmukaisten 
unionin ohjelmien kanssa, biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen-
talousarvion toteuttamisesta ja 
tutkimustulosten levittämisestä ja 
hyödyntämisestä.

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle neuvoa-antavana 
elimenä valtioiden edustajien ryhmän olisi saatava riittävästi tietoja kaikista 
merkityksellisistä seikoista.
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Tarkistus 136
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

6. Valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 137
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jokin biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen osakas ei suoriudu 
velvoitteistaan, jotka koskevat sen sovittua 
rahoitusosuutta, toimitusjohtaja esittää 
asian kirjallisesti ja asettaa kohtuullisen 
määräajan, jonka kuluessa velvoite on 
hoidettava. Jos tilannetta ei korjata 
määräajan kuluessa, toimitusjohtaja 
kutsuu hallintoneuvoston kokouksen 
koolle päättämään, onko velvoitteensa 
laiminlyövä osakas irtisanottava vai 
toteutetaanko muita toimia, kunnes sen 
velvoitteet on hoidettu. Ensimmäisenä 
toimenpiteenä, sen jälkeen kun osakasta 
on kuultu ja kun sille on ehdotettu 
säännönmukaistamismenettelyä, 
hallintoneuvosto voi kumota väliaikaisesti 
velvoitteensa laiminlyövän osakkaan 
äänioikeuden.

Or. fr
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Tarkistus 138
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen on toimitettava komissiolle 
vuosittain selvitys asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

3. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen on toimitettava komissiolle 
ja budjettiviranomaisille vuosittain 
selvitys.

Toimitusjohtaja toimittaa kahden 
kuukauden kuluessa kunkin tilikauden 
päättymisestä edellisen vuoden vuotuisen 
tilinpäätöksen ja taseen 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Tilintarkastustuomioistuin voi suorittaa 
tutkimuksia, mukaan lukien paikalla 
suoritettavia tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 139
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilit tarkastaa riippumaton 
tarkastuselin neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilit tarkastaa
tilintarkastustuomioistuin 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. 
Tilintarkastustuomioistuin ottaa työssään 
huomioon sen riippumattoman 
tarkastuselimen tilit, jonka tehtävänä on 
antaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdassa säädetty lausuma;
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Or. fr

Tarkistus 140
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilit tarkastaa riippumaton 
tarkastuselin neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
tilintarkastustuomioistuin 
perussopimuksen 287 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 141
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilit tarkastaa riippumaton 
tarkastuselin neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
tilintarkastustuomioistuin.

Or. en

Tarkistus 142
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 143
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 144
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 145
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Tilintarkastustuomioistuin laatii 
vuosittain erityiskertomuksen 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksestä.

Or. en

Tarkistus 146
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
hyväksyä osakkaiden, elinten ja 
henkilöstön eturistiriitojen ehkäisemistä ja 
ratkaisemista koskevat säännöt. Näissä 
säännöissä määrätään hallintoneuvostossa 
olevien osakkaiden edustajien 
eturistiriitojen välttämisestä.

2. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyy 
osakkaiden, elinten ja henkilöstön 
eturistiriitojen ehkäisemistä ja 
ratkaisemista koskevat säännöt. Näissä 
säännöissä määrätään hallintoneuvostossa 
olevien osakkaiden edustajien 
eturistiriitojen välttämisestä.

Or. en

Tarkistus 147
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
hyväksyä osakkaiden, elinten ja 
henkilöstön eturistiriitojen ehkäisemistä ja 
ratkaisemista koskevat säännöt. Näissä 
säännöissä määrätään hallintoneuvostossa 
olevien osakkaiden edustajien 

2. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyy
osakkaiden, elinten ja henkilöstön 
eturistiriitojen ehkäisemistä ja 
ratkaisemista koskevat säännöt. Näissä 
säännöissä määrätään hallintoneuvostossa 
olevien osakkaiden edustajien 
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eturistiriitojen välttämisestä. eturistiriitojen välttämisestä.

Or. fr

Tarkistus 148
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys puretaan tämän asetuksen 
1 artiklassa määritellyn toimintakauden 
päättyessä.

1. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyritys puretaan tämän asetuksen 
1 artiklassa määritellyn toimintakauden 
päättyessä tai jos yhteisyritys ei osoita 
täyttävänsä tavoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 149
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen purkamisen yhteydessä sen 
varat käytetään kattamaan yhteisyrityksen 
vastuut sekä sen purkamisesta aiheutuvat 
menot. Mahdollinen ylijäämä jaetaan 
purkamisajankohtana osakkaina olevien 
kesken samassa suhteessa kuin ne ovat 
osallistuneet biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
rahoittamiseen. Tällainen unionille jaettu 
ylijäämä palautetaan unionin yleiseen 
talousarvioon.

4. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen purkamisen yhteydessä sen 
varat käytetään kattamaan yhteisyrityksen 
vastuut sekä sen purkamisesta aiheutuvat 
menot. Mahdollinen ylijäämä jaetaan 
purkamisajankohtana osakkaina olevien 
kesken samassa suhteessa kuin ne ovat 
osallistuneet biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
rahoittamiseen. Tällainen unionille jaettu 
ylijäämä palautetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan unionin yleisessä 
talousarviossa.

Or. fr
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