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Tarkistus 17
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS

yhteisyrityksen perustamisesta uuden 
sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmän (SESAR) 
kehittämiseksi annetun asetuksen 
(EY) N:o 219/2007 muuttamisesta 
yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi 
vuoteen 2024

yhteisyrityksen perustamisesta uuden 
sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmän (SESAR) 
kehittämiseksi annetun asetuksen 
(EY) N:o 219/2007 muuttamisesta 
yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi 
vuoteen 2020

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Perustelu

Yhteisten teknologia-aloitteiden toteuttamisajanjakso olisi mukautettava Horisontti 2020 -
puiteohjelman ja tulevien puiteohjelmien toteuttamisajanjaksoon. SESARin ajanjakson 
lyhentäminen myös mahdollistaa yhteisyritykselle selviämisen pienennetyllä talousarviolla 
ilman että sen on muutettava suunniteltuja toimiaan.

Tarkistus 18
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/20134a

(Horisontti 2020 -puiteohjelma) pyritään 
vahvistamaan tutkimukseen ja 
innovointiin kohdistuvia vaikutuksia 
yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
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varat julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin avainaloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä tavoitteita, 
vauhdittamaan yksityisiä investointeja ja 
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 
samalla olisi annettava monenlaisille 
erityisaloilla aktiivisille sidosryhmille 
mahdollisuus osallistua. Unioni voisi 
osallistua näihin kumppanuuksiin 
myöntämällä rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.
_________________
4aTutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman (2014–2020) 
perustamisesta ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY (EUVL L …) 
kumoamisesta …päivänä …kuuta 2013 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o …/2013.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 19
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhteisyritys täyttää tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta, jäljempänä 
’Horisontti 2020 -erityisohjelma’, […] 
päivänä […]kuuta 2013 annetussa 
neuvoston päätöksessä (EU) N:o …/20135

määritellyt julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevat 
arviointiperusteet.

(7) Yhteisyritys täyttää Horisontti 
2020 -puiteohjelman mukaisesti ja 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Horisontti 2020” (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta, jäljempänä ’Horisontti 
2020 -erityisohjelma’, […] päivänä 
[…]kuuta 2013 annetussa neuvoston 
päätöksessä (EU) N:o …/20135 määritellyt 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevat arviointiperusteet 
ja tästä syystä olisi tarjottava lisätukea 
päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti 
perustetuille yhteisyrityksille päätöksessä 
(EU) N:o …/2013 määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti.

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

16 Horisontti 2020 -puiteohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … päivänä …kuuta 
2013 annettu neuvoston päätös 
(EU) N:o …/2013 (EUVL L …).

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.

Tarkistus 20
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Avoimuuden lisäämiseksi ja 
myönnettyjen varojen hallinnon 
parantamiseksi komission olisi esitettävä 
yhteisyritystä koskeva monivuotinen 
työohjelma Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle unionin uuden vuosia 2014–
2020 koskevan rahoituskehyksen alussa. 
Tämän tarkistetun monivuotisen 
työohjelman olisi sisällettävä 
yksityiskohtaista tietoa kaikista 
yhteisyrityksen suunnitelluista toimista, 
aikataulusta ja kustannuksista vuoteen 
2020 asti ja sen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kokemukset, joita on saatu 
yhteisyrityksen toiminnasta asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 
1605/200218185 artiklan mukaisena 
unionin elimenä, osoittavat, että nykyinen 
toimintakehys on riittävän joustava ja 
vastaa yhteisyrityksen tarpeita. SESAR-
yhteisyrityksen olisi toimittava unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201219 208 artiklan, 
joka korvasi asetuksen N:o 1605/2002 
185 artiklan, mukaisesti ja vahvistettava 
varainhoitoa koskevat säännöt, jotka 
saisivat poiketa varainhoidon 
puiteasetuksesta ainoastaan, jos se on 
välttämätöntä yhteisyrityksen 
erityistarpeiden vuoksi ja jos komissio 

(11) Kokemukset, joita on saatu 
yhteisyrityksen toiminnasta asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/200218 185 artiklan 
mukaisena unionin elimenä, osoittavat, että 
nykyinen toimintakehys on riittävän 
joustava ja vastaa yhteisyrityksen tarpeita. 
SESAR-yhteisyrityksen olisi toimittava 
unionin yleiseen talousarvioon19 

sovellettavista varainhoitosäännöistä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklan, joka korvasi 
asetuksen N:o 1605/2002 185 artiklan, 
mukaisesti ja vahvistettava varainhoitoa 
koskevat säännöt, jotka eivät saisi poiketa 
varainhoidon puiteasetuksesta.
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antaa siihen ennalta suostumuksensa.
__________________ __________________
18 EUVL L 248, 19.6.2002, s. 1. 18 EUVL L 248, 19.6.2002, S. 1.
19 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 19 EUVL L 298, 26.10.2012, S. 1-96.

Or. ro

Tarkistus 22
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusympäristön yksinkertaistaminen 
ja yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
yhteisyritysten olisi luotava yksinkertaiset 
hallintomallit ja vältettävä Horisontti 
2020 -ohjelmasta poikkeavia säännöstöjä.

Or. en

Tarkistus 23
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Yhteisille teknologia-aloitteille, 
jotka toimivat Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisenä 
rahoitusvälineenä, olisi – sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklassa 
tarkoitettua väliarviointia ja Horisontti 
2020 -ohjelman 32 artiklan mukaisesti –
tehtävä perusteellinen väliarviointi, jossa 
olisi muun muassa arvioitava niiden 
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avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 
tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Tämä viite on tarpeen, jotta Horisontti 2020 -neuvottelujen lopputulos voidaan ottaa 
huomioon. Tämä muistuttaa myös toisesta tärkeästä näkökohdasta, jonka parlamentti onnistui 
sisällyttämään Horisontti 2020 -asetuksen 32 artiklaan.

Tarkistus 24
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusympäristön yksinkertaistaminen 
ja yhdenmukaistaminen Euroopan 
tasolla, kaikkien Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta 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 25
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 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 yhteisyrityksen toimiin, 
esimerkiksi tukemalla asianomaista 
tutkimusinfrastruktuuria taloudellisesti, 
valmistelemalla ehdotuksia tai 
hyödyntämällä asianomaisten toimijoiden 
tutkimustuloksia tai verkostoitumista, 
tavoitteena vahvistaa SESAR -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 asiassa yhteisten 
teknologia-aloitteiden ei pitäisi muodostaa poikkeusta. Alueita olisi kannustettava 
myötävaikuttamaan niiden toimiin, erityisesti kun otetaan huomioon niiden valtavat 
mahdollisuudet alueellisten klustereiden vahvistamisessa.

Tarkistus 26
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 d) Kun otetaan huomioon jatkuvan 
innovoinnin merkitys Euroopan 
liikennealan kilpailukyvylle ja vastaavasti 
tämän alan yhteisten teknologia-
aloitteiden suuri määrä, Horisontti 
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2020 -puiteohjelman yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä älykästä, 
ympäristöystävällistä ja yhdentynyttä 
liikennettä koskevalle haasteelle osoitettu 
talousarvio olisi arvioitava 
perusteellisesti, ja määrärahoja olisi 
mahdollisesti lisättävä Horisontti 
2020 -ohjelman 32 artiklassa tarkoitetun 
väliarvioinnin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kun kolme yhteistä teknologia-aloitetta on rahoitettava liikennettä koskevasta haasteesta –
SESAR, Clean Sky 2 ja mitä todennäköisimmin Shift2Rail – tämän haasteen talousarvio 
vaikuttaa erityisen tiukalta ja vaikuttaa mahdollisesti kielteisesti alan tutkimusyhteistyöhön. 
Siksi esittelijä suosittelee vahvasti, että väliarvioinnin yhteydessä liikennettä koskevan 
haasteen talousarviota tarkastellaan uudelleen.

Tarkistus 27
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Yhteisyritys lakkaa olemasta 
31 päivänä joulukuuta 2024.”

“2. Yhteisyritys päättää toimintansa 31 
päivänä joulukuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Yhteisten teknologia-aloitteiden toteuttamisajanjakso olisi mukautettava Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja tulevien puiteohjelmien toteuttamisajanjaksoon. SESARin ajanjakson 
lyhentäminen myös mahdollistaa yhteisyritykselle selviämisen pienennetyllä talousarviolla 
ilman että sen on muutettava suunniteltuja toimiaan.

Tarkistus 28
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 219/2007
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:
"1 a artikla
Toimien soveltamisala
1. SESAR-tutkimusohjelmasta voidaan 
2 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
toteuttamiseksi rahoittaa tutkimus- ja 
kehitystoimia, jotka ovat teknologisen 
valmiuden tasoilla 2–6.
2. Jos SESAR-tutkimusohjelmasta on 
tarkoitus rahoittaa innovointitoimia
teknologisen valmiuden tasoilla 7–8, 
epäsuorien toimien rahoitusmääriä 
vähennetään osallistumista koskevien 
sääntöjen [28 artiklan] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä artiklalla pyritään selventämään SESAR-yhteisyrityksen toiminta-alaa erityisesti, kun 
kyse on sen tutkimusohjelman kattamista asiaankuuluvista teknologisen valmiuden tasoista. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 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 29
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
COM(2013)0503
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka 
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kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 600 miljoonaa euroa21 (sisältää 
EFTA:n osuuden), joka maksetaan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Horisontti 2020” (2014–2020) 
määrärahoista.”

kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 600 miljoonaa euroa21, Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltioiden osuudet mukaan 
luettuina, joka maksetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) määrärahoista.”

Komissio voi vastustaa yhteisön 
rahoitusosuuden käyttöä tarkoituksiin, 
joita se pitää ensimmäisessä alakohdassa 
mainittujen yhteisön ohjelmien 
periaatteiden tai varainhoitoasetuksen 
vastaisina tai unionin etujen kannalta 
haitallisina. Komission vastustaessa 
yhteisyritys ei saa käyttää yhteisön 
rahoitusosuutta tällaisiin tarkoituksiin.

__________________ __________________
21 Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa 
versiossa.

21 Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa 
versiossa.

Or. fr

Perustelu

Toimituksellinen tarkennus ja lisäys aikaisempaan kolmanteen alakohtaan, joka oli syyttä 
kadonnut.

Tarkistus 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka 
kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka 
kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
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rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 600 miljoonaa euroa10 (sisältää EFTA:n 
osuuden), joka maksetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) määrärahoista.”

rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 525 miljoonaa euroa21 (sisältää EFTA:n 
osuuden), joka maksetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) määrärahoista.”

__________________ __________________
21 Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa 
versiossa.

21 Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa 
versiossa.

Or. en

Perustelu

SESAR-yhteisyrityksen talousarviosta olisi leikattava 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 SESARin toimintakauden lyhentämistä 
neljällä vuodella.

Tarkistus 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
4 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Hallintoneuvosto vahvistaa 
yhteisyritykseen sovellettavat 
varainhoitosäännöt komissiota kuultuaan.
Varainhoitosäännöt voivat poiketa 
varainhoidon puiteasetuksesta ainoastaan, 
jos yhteisyrityksen toiminta sitä erityisesti 
edellyttää ja jos komissio on antanut 
siihen ennalta suostumuksensa.”

“1. Hallintoneuvosto vahvistaa 
yhteisyritykseen sovellettavat 
varainhoitosäännöt komissiota kuultuaan. 
Varainhoitosäännöt eivät voi poiketa 
varainhoidon puiteasetuksesta.
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Or. ro

Tarkistus 32
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
4 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 2 kohta. b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

Yhteisyritys on vapaa järjestämään oman 
sisäisen tarkastuksen yksikkönsä.

Or. fr

Tarkistus 33
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

”Joka kolmas vuosi yhteisyrityksen 
toiminnan alkamisesta lukien ja kuusi 
kuukautta yhteisyrityksen toiminnan 
päättymisen jälkeen komissio toteuttaa 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa, 
yhteisyrityksen saavuttamia tuloksia ja sen 
työmenetelmiä sekä yhteisyrityksen yleistä 
taloudellista tilannetta koskevat arvioinnit.
Komissio esittää näiden arviointien 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.”

1. Komissio esittää tarkistetun 
monivuotisen työohjelman Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle unionin 
uuden vuosia 2014–2020 koskevan 
rahoituskehyksen alussa.

2. Joka toinen vuosi yhteisyrityksen 
toiminnan alkamisesta lukien ja kuusi 
kuukautta yhteisyrityksen toiminnan 
päättymisen jälkeen komissio toteuttaa 



AM\1009067FI.doc 15/22 PE522.979v01-00

FI

tämän asetuksen täytäntöönpanoa, 
yhteisyrityksen saavuttamia tuloksia ja sen 
työmenetelmiä sekä yhteisyrityksen yleistä 
taloudellista tilannetta koskevat arvioinnit.
Komissio esittää näiden arviointien 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.”

Or. en

Tarkistus 34
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

”Joka kolmas vuosi yhteisyrityksen 
toiminnan alkamisesta lukien ja kuusi 
kuukautta yhteisyrityksen toiminnan 
päättymisen jälkeen komissio toteuttaa 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa, 
yhteisyrityksen saavuttamia tuloksia ja sen 
työmenetelmiä sekä yhteisyrityksen yleistä 
taloudellista tilannetta koskevat arvioinnit.
Komissio esittää näiden arviointien 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.”

1. Joka kolmas vuosi yhteisyrityksen 
toiminnan alkamisesta lukien ja kuusi 
kuukautta yhteisyrityksen toiminnan 
päättymisen jälkeen komissio toteuttaa 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa, 
yhteisyrityksen saavuttamia tuloksia ja sen 
työmenetelmiä sekä yhteisyrityksen yleistä 
taloudellista tilannetta koskevat arvioinnit.
Komissio esittää näiden arviointien 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.” SESAR -yhteisyrityksen 
vuoden 2017 arvioinnin on oltava osa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia, ja se on yhdistettävä
kyseisen puiteohjelman väliarviointiin.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus heijastelee Horisontti 2020 -asetuksen 32 artiklaan tehtyjä muutoksia, joissa 
yhteiset teknologia-aloitteet on selvästi mainittu osana Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia ja sen kohteina.
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Tarkistus 35
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 7 artiklaan seuraava kohta:
2. Yhteisyrityksen talousarviota voidaan 
tarkastella uudelleen väliarvioinnin 
yhteydessä. 

Or. en

(Ks. tarkistus 9.)

Perustelu

Väliarvioinnin tuloksesta riippuen ja ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki muut 
merkitykselliset seikat, mahdollisuus mukauttaa SESARin talousarviota olisi sisällytettävä
SESARin perussäädökseen. Yleisesti ottaen viittaus väliarvioinnin yhteydessä mahdollisesti 
tapahtuvaan talousarvion uudelleentarkasteluun olisi vastaavasti sisällytettävä muidenkin 
yhteisyritysten perussäädöksiin.

Tarkistus 36
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 219/2007
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Lisätään seuraava artikla:
"7 a artikla
1. Asetus (EU) N:o … Yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin 
sovelletaan [Horisontti 2020 -ohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevia sääntöjä] ja sen 
täytäntöönpanoon liittyviä komission 
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päätöksiä. Kyseisen asetuksen mukaisesti 
yhteisyrityksen katsotaan olevan 
rahoituselin, joka antaa taloudellista 
tukea liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
1 lausekkeen mukaisiin epäsuoriin 
toimiin.
2. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 60 artiklan 1 kohdassa ja 128 
artiklan 1 kohdassa sekä yhtiöjärjestyksen 
19 artiklassa asetettujen avoimuutta ja 
syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden 
mukaisesti yhteisyrityksen 
ehdotuspyynnöt on julkaistava 
verkkopohjaisessa Horisontti 
2020 -osallistujaportaalissa. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että on sovellettava Horisontti 2020 -ohjelman 
osallistumista koskevia sääntöjä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Horisontti 
2020 -kolmikantakokouksen aikana sovittiin, että edistetään kaikkien Horisontti 
2020 -ohjelmasta rahoitettavien pyyntöjen johdonmukaisuutta. Komissio lupasi tätä 
tarkoitusta varten edistää osallistumista koskevien sääntöjen ja yhteisyritysten järjestämien 
ehdotuspyyntöjen ja kiinnostuksenilmaisupyyntöjen julkaisemista Horisontti 2020 -ohjelman 
osallistujaportaalissa. Kaikki suostuivat noudattamaan tätä lähestymistapaa. Tarkistuksella 
pyritään muuttamaan vapaaehtoinen velvoite oikeudelliseksi vaatimukseksi, joka takaa 
hakijoille yksinkertaiset ja saatavissa olevat tiedot.

Tarkistus 37
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tammikuun 1 päivänä 2009 toimessa 
olleen pääjohtajan toimikausi päättyy 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016. 
Kun edellä mainittu toimikausi päättyy tai 
1 päivänä tammikuuta 2009 toimessa ollut 
pääjohtaja korvataan, aloitetaan uusi 
menettely pääjohtajan nimittämiseksi 
asetuksen (EY) N:o 219/2007 liitteessä 

Tammikuun 1 päivänä 2009 toimessa 
olleen pääjohtajan toimikausi päättyy 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014. 
Kun edellä mainittu toimikausi päättyy tai 
1 päivänä tammikuuta 2009 toimessa ollut 
pääjohtaja korvataan, aloitetaan uusi 
menettely pääjohtajan nimittämiseksi 
asetuksen (EY) N:o 219/2007 liitteessä 
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olevan 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti. olevan 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.) 

Or. ro

Tarkistus 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden yhteisyrityksen osakkaiden, jotka 
eivät 1 päivästä tammikuuta 2014 osallistu 
luontoissuorituksina tai rahallisesti unionin 
vuosien 2014–2020 rahoituskehykseen 
liittyviin yhteisyrityksen toimintaohjelman 
kustannuksiin, osakkuus yhteisyrityksessä 
päättyy 31 päivään joulukuuta 2016 
mennessä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. ro

Tarkistus 39
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Se on 
saatavilla konsolidoidussa muodossa 
muutettavan asetuksen kanssa kolmen 
kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta.

Or. fr

Tarkistus 40
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 5 artikla – 1 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätään kohta seuraavasti:
m a) hyväksyä luettelo rahoitettaviksi 
valituista ehdotuspyynnöistä 
riippumattomien asiantuntijoiden 
paneelin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista koskevien sääntöjen 
40 artiklan mukaisesti laatiman 
paremmuusjärjestyksen perusteella;

Or. en

Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”a) Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään 
kolme kertaa vuodessa. Ylimääräisiä 
kokouksia pidetään, jos kolmasosa 
hallintoneuvoston jäsenistä, edustaen 
vähintään 30:tä prosenttia äänistä, tai 
komissio tai pääjohtaja sitä pyytää.”

“a) Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään 
kolme kertaa vuodessa. Ylimääräinen 
kokous pidetään, jos kolmasosa 
hallintoneuvoston jäsenistä, edustaen 
vähintään 30:tä prosenttia äänistä, tai 
unioni tai pääjohtaja sitä pyytää.”

Or. ro

Tarkistus 42
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 6 artikla – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”1. Yhteisyrityksen osakkaat, 
hallintoneuvoston jäsenet ja 
yhteisyrityksen henkilöstö eivät saa 
osallistua yhteisyrityksen antaman 
rahoitustuen valmistelu-, arviointi- tai 
myöntämismenettelyihin, erityisesti 
tarjous- tai ehdotuspyyntöjen perusteella, 
jos ne omistavat tai edustavat sellaisia 
yhteisöjä tai niillä on sopimuksia 
sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka voivat 
mahdollisesti osallistua tällaisiin tarjous-
tai ehdotuspyyntöihin.”

“1. Pääjohtajan ehdotuksesta 
hallintoneuvosto vahvistaa säännöt 
eturistiriitojen ehkäisemisestä ja 
hallinnasta.

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä on vähintäänkin
a) määrättävä hallintoneuvoston jäseniä, 
pääjohtajaa, yhteisyrityksen osakkaita ja 
yhteisyrityksen henkilöstöä ilmoittamaan 
sitoumuksistaan ja mahdollisista 
sidonnaisuuksista, jotka saattavat 
vaarantaa heidän riippumattomuutensa;
b) edellytettävä, että a kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset ovat 
totuudenmukaisia ja täydellisiä, että ne 
laaditaan kirjallisina kyseisten 
henkilöiden palvelukseen ottamisen 
yhteydessä ja että ne uusitaan 
henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa;
c) oltava selkeät ja objektiiviset a 
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten 
arviointiperusteet, varmistettava kyseisten 
perusteiden johdonmukainen 
noudattaminen ja säädettävä kaikkien 
vastaavien ilmoitusten todentamisesta, jos 
niihin liittyviä epäilyjä ilmenee;
d) kuvattava prosessi, jolla varmistetaan, 
että henkilöt, jotka omistavat sellaisia 
yhteisöjä tai heillä on 
kumppanuussopimuksia sellaisten 
yhteisöjen kanssa, jotka voivat 
mahdollisesti osallistua tällaisiin julkisiin 
tarjouspyyntöihin, tai jos he edustavat 
tällaisia yhteisöjä tai jos on havaittu muu 
mahdollinen eturistiriita, eivät osallistu 
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julkisten tarjouspyyntöjen valmistelu-, 
arviointi- tai myöntämismenettelyihin;
f) tarjottava pääjohtajalle, koko 
yhteisyrityksen henkilöstölle ja 
hallintoneuvoston jäsenille eturistiriitoja 
koskevaa vapaaehtoista koulutusta.

Or. en

Perustelu

Esittelijän alkuperäiset ehdotukset vaikuttavat suhteettomilta ja niitä on muuten tämän 
mukaisesti.

Tarkistus 43
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 7 artikla – 5 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 7 artiklan 5 kohtaan 
seuraava alakohta:
h a) seurata ajoissa yhteisyrityksen 
väliarvioinnista tai muusta 
asiaankuuluvasta SESAR-toiminnan 
arvioinnista johtuvien suositusten 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Perustelu

Virallisesti määrättyjen arviointien riittävän vaikutuksen varmistamiseksi ja yhteisyrityksen 
laadunhallinnan parantamiseksi toimitusjohtajan olisi oltava vastuussa kaikkien 
asiaankuuluvien suositusten johdosta toteutettavista jatkotoimista.

Tarkistus 44
Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:

7. Korvataan 16 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 45
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 16 artikla

Komission teksti Tarkistus

”Yhteisyritys laatii 
toimintasuunnitelmansa, joka perustuu 4 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun 
rahoituskehykseen sekä järkevän hallinnon 
ja vastuuvelvollisuuden periaatteisiin ja 
jossa esitetään selkeät tuotokset ja 
välitavoitteet. Siihen on sisällyttävä”.

1. "Yhteisyritys laatii toimintaohjelmansa, 
joka perustuu 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun rahoituskehykseen sekä 
järkevän hallinnon ja vastuuvelvollisuuden 
periaatteisiin ja jossa esitetään selkeät 
tuotokset ja välitavoitteet. Siihen on 
sisällyttävä:

a) tarkistettu monivuotinen työohjelma, 
joka on jaettu 24 kuukauden 
ajanjaksoihin, joissa kuvataan 
yhteisyrityksen toimia, aikataulua ja 
kustannuksia vuoteen 2020 asti ja sen 
jälkeen;
b) kunakin vuonna vahvistettavat 
vuotuiset toimintasuunnitelmat, joissa 
kuvataan yhteisyrityksen toiminta, 
aikataulu ja kustannukset kyseisenä 
ajanjaksona.

Or. en


