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Tarkistus 33
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 34
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 35
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan 
kestävästä tulevaisuudesta 3 päivänä 
helmikuuta 2009 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa6 a

kehotetaan komissiota tehostamaan 
ilmailualan tutkimusta, kehitystä ja 
innovaatiota koskevaa tukea erityisesti pk-
yrityksissä, jotka kehittävät ja rakentavat 
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yleisilmailussa ja liikelentotoiminnassa 
käytettäviä ilma-aluksia.
__________________
6 a EUVL C 67 E, 18.3.2010, s.5

Or. en

Tarkistus 36
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/20138

perusteella päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
tarjottava täydentävää tukea päätöksessä 
(EU) N:o …/2013 määriteltyjen 
edellytysten mukaisesti.

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
annetun asetuksen (EU) N:o …/2013 ja 
Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/20138

perusteella päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
tarjottava täydentävää tukea päätöksessä 
(EU) N:o …/2013 määriteltyjen 
edellytysten mukaisesti.

__________________ __________________
8 EUVL … [Horisontti 2020 -
erityisohjelma]

8 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 37
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/20138

perusteella päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
tarjottava täydentävää tukea päätöksessä 
(EU) N:o …/2013 määriteltyjen 
edellytysten mukaisesti.

(5) Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/20138

perusteella päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille 
voidaan tarjota täydentävää tukea 
päätöksessä (EU) N:o …/2013 
määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

__________________ __________________
8 EUVL … [Horisontti 2020 -
erityisohjelma]

8 EUVL … [Horisontti 2020 -
erityisohjelma]

Or. en

Tarkistus 38
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Clean Sky -yhteisyrityksen 
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2007 
annetulla neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 71/20089 perustettu Clean Sky -
yhteisyritys on täyttänyt tavoitteensa 
edistää uutta tutkimusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa, 
joiden avulla eurooppalaisen ilmailualan 
sidosryhmät voivat tehdä pitkän aikavälin 
yhteistyötä. Pienet ja keskisuuret yritykset 
ovat osallistuneet hyvin laajasti Clean Sky 
-yhteisyritykseen, ja noin 40 prosenttia 
ehdotuspyyntöjen budjetista on myönnetty 

(6) Clean Sky -yhteisyrityksen 
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2007 
annetulla neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 71/20089 perustettu Clean Sky -
yhteisyritys on täyttänyt tavoitteensa 
edistää uutta tutkimusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa, 
joiden avulla eurooppalaisen ilmailualan 
sidosryhmät voivat tehdä pitkän aikavälin 
yhteistyötä. Pienet ja keskisuuret yritykset 
ovat osallistuneet kohtalaisesti Clean Sky -
yhteisyritykseen, ja noin 40 prosenttia 
ehdotuspyyntöjen budjetista on myönnetty 
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niitä varten. Clean Sky -yhteisyrityksen 
väliarvioinnissa10 on osoitettu, että 
yhteisyritys edistää menestyksekkäästi 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Se on 
myös onnistunut houkuttelemaan laajasti 
unionin keskeisiä teollisuudenaloja ja 
monia pk-yrityksiä osallistumaan. Se on 
johtanut uusiin yhteistyöhankkeisiin, ja 
uudet organisaatiot ovat osallistuneet 
siihen. Sen tutkimusaluetta olisi siten 
edelleen tuettava, jotta tämän asetuksen 
2 artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan.

niitä varten. Clean Sky -yhteisyrityksen 
väliarvioinnissa10 on osoitettu, että 
yhteisyritys edistää menestyksekkäästi 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Se on 
johtanut uusiin yhteistyöhankkeisiin, ja 
uudet organisaatiot ovat osallistuneet 
siihen. Sen tutkimusaluetta olisi siten 
edelleen tuettava, jotta tämän asetuksen 
2 artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan.

__________________ __________________
9 EUVL L 30 4.2.2008, s.1–20 9 EUVL L 30 4.2.2008, s.1–20
10 SEC/2011/1072 lopullinen 10 SEC/2011/1072 lopullinen

Or. en

Perustelu

Koska suurinta osaa varoista ei osoitettu ehdotuspyyntöjen perusteella, osallistuminen on 
ollut absoluuttiselta kannalta vähäistä.

Tarkistus 39
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jatkuvassa tuessa Clean Sky -
tutkimusohjelmalle olisi myös otettava 
huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen 
toiminnoista saatu kokemus mukaan lukien 
sen väliarvioinnin tulokset ja sidosryhmien 
suositukset11. Sitä olisi toteutettava 
noudattamalla tarkoitusta paremmin 
vastaavia rakenteita ja sääntöjä, jotta 
tehostetaan toimintaa ja varmistetaan sen 
yksinkertaistaminen. Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen olisi hyväksyttävä tätä 
varten sen tarpeita vastaavat varainhoitoa 
koskevat säännöt unionin yleiseen 

(7) Jatkuvassa tuessa Clean Sky -
tutkimusohjelmalle olisi myös otettava 
huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen 
toiminnoista saatu kokemus mukaan lukien 
sen väliarvioinnin tulokset ja sidosryhmien
suositukset11. Sitä olisi toteutettava 
avoimesti ja läpinäkyvästi noudattamalla 
tarkoitusta paremmin vastaavia rakenteita 
ja sääntöjä, jotta tehostetaan toimintaa ja 
varmistetaan sen yksinkertaistaminen. 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi 
hyväksyttävä tätä varten sen tarpeita 
vastaavat varainhoitoa koskevat säännöt 
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talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/201212 209 artiklan 
mukaisesti.

unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä 
25 päivänä lokakuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201212

209 artiklan mukaisesti.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 EUVL L 298, 26.10.2012, s.1. 12 EUVL L 298, 26.10.2012, s.1.

Or. en

Tarkistus 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi 
tavoitteidensa saavuttamiseksi 
myönnettävä rahoitustukea osakkaille 
pääasiassa avustuksina, ja osallistujat 
saisivat avustuksia avointen ja kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.

(9) Clean Sky 2 -yhteisyrityksen olisi 
tavoitteidensa saavuttamiseksi 
myönnettävä rahoitustukea osakkaille ja 
osallistujille pääasiassa avustuksina 
avointen ja kilpailuun perustuvien 
ehdotuspyyntöjen perusteella.

Or. en

Tarkistus 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksityisten osakkaiden osuuksia olisi 
käytettävä myös täydentäviin toimiin, joita 

(11) Yksityisten osakkaiden osuudet, jotka 
liittyvät täydentäviin toimiin, joita ne 
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ne toteuttavat täydentäviä toimia koskevan 
suunnitelman perusteella; jotta 
vipuvaikutuksesta saadaan 
asianmukainen kuva, näissä 
täydentävissä toimissa olisi oltava kyse 
laajempaa Clean Sky -teknologia-aloitetta 
tukevista toimista.

toteuttavat täydentäviä toimia koskevan 
suunnitelman perusteella, olisi 
määritettävä, mutta niitä ei saa laskea 
osaksi Clean Sky -teknologia-aloitetta 
tukevia toimia.

Or. en

Tarkistus 42
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin 
osallistuttaessa olisi noudatettava 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevista 
säännöistä …2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o … /201313.

(12) Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin 
osallistuttaessa olisi noudatettava 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevista 
säännöistä …2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o … /201313. Sopimuksen rakenteen ei 
pitäisi poiketa Horisontti 2020 -ohjelman 
rakenteesta, ja täydentäviä sopimustasoja, 
jotka saattavat aiheuttaa hallinnollista 
taakkaa osallistujille, olisi vältettävä.

__________________ __________________
13 EUVL … [Horisontti 2020 
-osallistumissäännöt]

13 EUVL … [Horisontti 2020 
-osallistumissäännöt]

Or. en

Perustelu

Osallistujat katsovat, että Clean Sky -yhteisyrityksessä on kehitetty kolmen sopimustason 
rakenne seitsemännessä puiteohjelmassa yleisesti käytetyn kahden tason sijasta.

Tarkistus 43
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin rahoitusosuutta on 
hallinnoitava moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 ja asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 
201214 annetun komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1268/2012 välillistä 
hallinnointia koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

(13) Unionin rahoitusosuutta on 
hallinnoitava moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
1-4 kohdan ja asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
29 päivänä lokakuuta 201214 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 
1268/2012 välillistä hallinnointia 
koskevien sääntöjen mukaisesti.

__________________ __________________
14 EUVL L 362 31.12.2012, s.1 14 EUVL L 362 31.12.2012, s.1

Or. en

Tarkistus 44
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
suhteen samat valtuudet kuin komission 
suhteen.

(16) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
suhteen samat valtuudet kuin komission 
suhteen. Sama koskee Euroopan 
tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan 
parlamenttia.

Or. fr
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Tarkistus 45
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Perustamissopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaisesti unionin perustamien 
elinten tai laitosten 
perustamisasiakirjassa voidaan estää se, 
että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
näiden elinten tai laitosten kaikkia 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 artiklan 
nojalla perustettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon muun muassa siitä, ovatko 
kirjanpitotiedot oikeat ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet lailliset ja 
asianmukaiset. Tilien tarkastuksen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Perustamissopimuksen 287 artiklan 1 
kohdan mukaisesti unionin perustamien 
elinten tai laitosten 
perustamisasiakirjassa voidaan estää se, 
että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
näiden elinten tai laitosten kaikkia tuloja 
ja menoja koskevat tilit. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 

(17) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 287 artiklan 
mukaisesti unionin perustamat elimet tai 
laitokset tarkastaa 
tilintarkastustuomioistuin, joka antaa 
lausunnon siitä, ovatko kirjanpitotiedot 
oikeat ja ovatko tilien perustana olevat 
toimet lailliset ja asianmukaiset. Tilien 
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5 kohdan mukaisesti asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
nojalla perustettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon muun muassa siitä, ovatko 
kirjanpitotiedot oikeat ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet lailliset ja 
asianmukaiset. Tilien tarkastuksen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
ei tarkasta Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
tilejä.

tarkastuksen päällekkäisyyksien 
välttämiseksi on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilejä.

Or. ro

Tarkistus 47
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Perustamissopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaisesti unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirjassa 
voidaan estää se, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa näiden 
elinten tai laitosten kaikkia 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 artiklan 
nojalla perustettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon muun muassa siitä, ovatko 
kirjanpitotiedot oikeat ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet lailliset ja 
asianmukaiset. Tilien tarkastuksen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
ei tarkasta Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
tilejä.

(17) Perustamissopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaisesti unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirjassa 
voidaan estää se, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa näiden 
elinten tai laitosten kaikkia 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 artiklan 
nojalla perustettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon muun muassa siitä, ovatko 
kirjanpitotiedot oikeat ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet lailliset ja 
asianmukaiset. Huolimatta tästä 
lausumasta, joka ei ole tarkastus, on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaa Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
tilit.

Or. fr
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Perustelu

Ei ole perusteltua olla soveltamatta tilintarkastustuomioistuimen tarkastusta Clean Sky 2 
-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.

Tarkistus 48
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Perustamissopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaisesti unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirjassa 
voidaan estää se, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa näiden 
elinten tai laitosten kaikkia 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 artiklan 
nojalla perustettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon muun muassa siitä, ovatko 
kirjanpitotiedot oikeat ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet lailliset ja 
asianmukaiset. Tilien tarkastuksen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilejä.

(17) Perustamissopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaisesti unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirjassa 
voidaan estää se, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa näiden 
elinten tai laitosten kaikkia 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 artiklan 
nojalla perustettujen elinten tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin, joka antaa 
lausunnon muun muassa siitä, ovatko 
kirjanpitotiedot oikeat ja ovatko tilien 
perustana olevat toimet lailliset ja 
asianmukaiset.

Or. en
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Tarkistus 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sekä olemassa olevat että uudet 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet, yhteiset teknologia-
aloitteet mukaan lukien, olisi arvioitava 
perusteellisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin osana 
vuoden 2017 loppuun mennessä. 
Arvioinnissa olisi analysoitava muun 
muassa niiden avoimuutta, läpinäkyvyyttä 
ja vaikuttavuutta.

Or. en

Tarkistus 50
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Yhteisyrityksessä olisi vältettävä 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
poikkeavia sääntöjä, jotta voidaan 
saavuttaa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoite eurooppalaisen tutkimus- ja 
innovaatioympäristön 
yksinkertaistamisesta ja 
yhdenmukaistamisesta.

Or. en
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Tarkistus 51
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Eurooppalaisessa tutkimuksessa ja 
innovaatiossa olevien erojen kuromiseksi 
umpeen rakennerahastoissa olisi 
kehitettävä täydentävyyttä ja tiivistä 
yhteisvaikutusta. Mahdollisuuksien 
mukaan edistetään kyseisen kahden 
välineen välistä yhteentoimivuutta. 
Lisäksi kannustetaan käyttämään 
kumulatiivista rahoitusta 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 52
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 c) On pantava täytäntöön pk-yritysten, 
yliopistojen ja tutkimuskeskusten 
osallistumista edistäviä toimenpiteitä. 
Tässä yhteydessä on määritettävä uusien 
tulokkaiden osallistumisen ohjelmaan 
estävät esteet ja käsiteltävä niitä.

Or. en
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Tarkistus 53
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edistää yhteisen Clean Sky 2 -
teknologia-aloitteen tavoitteita, joilla 
pyritään erityisesti integroimaan, 
demonstroimaan ja validoimaan 
teknologioita, joilla pystytään:

2. Edistää ilmailualan teknologioiden 
ympäristövaikutusten parantamista sekä 
vahvan ja maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisen ilmailuteollisuuden ja 
toimitusketjun kehittämistä Eurooppaan.
Tähän olisi päästävä nopeuttamalla 
puhtaampien lentoliikenneteknologioiden 
kehittämistä, jotta niitä otettaisiin 
mahdollisimman pian käyttöön, ja 
varsinkin sellaisten teknologioiden 
integrointia, demonstrointia ja validointia, 
joilla pystytään:

Or. en

Tarkistus 54
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

b a) parantamaan turvallisuutta, 
ympäristövaikutusta ja alentamaan 
pienten ilma-alusten käyttökustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 55
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
EFTA-määrärahat, Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään 
1,8 miljardia euroa. Rahoitusosuus 
maksetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka on osoitettu Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan mukaisesti, kun kyseessä ovat 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetut elimet.

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltioiden maksuosuudet, Clean Sky 
2 -yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään 
1,8 miljardia euroa. Rahoitusosuus 
maksetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka on osoitettu Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan mukaisesti, kun kyseessä ovat 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetut elimet.

Or. fr

Tarkistus 56
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
EFTA-määrärahat, Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään
1,8 miljardia euroa. Rahoitusosuus 
maksetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka on osoitettu Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 -
erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan mukaisesti, kun kyseessä ovat 

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
EFTA-määrärahat, Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään 
1,575 miljardia euroa. Rahoitusosuus 
maksetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka on osoitettu Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 -
erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 artiklan 
1–4 kohdan ja 61 artiklan mukaisesti, kun 
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asetuksen 209 artiklassa tarkoitetut elimet. kyseessä ovat asetuksen 209 artiklassa 
tarkoitetut elimet.

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että Clean Sky 2 -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 esittelijä ehdottaa Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen toteuttamisajanjakson lyhentämistä neljällä vuodella, mikä merkitsee 
uudistetun talousarvion laatimista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 
vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 57
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
EFTA-määrärahat, Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään 
1,8 miljardia euroa. Rahoitusosuus 
maksetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka on osoitettu Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 -
erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 61 
artiklan mukaisesti, kun kyseessä ovat 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetut elimet.

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
EFTA-määrärahat, Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään 
0,6 miljardia euroa. Rahoitusosuus 
maksetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka on osoitettu Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 -
erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 61 
artiklan mukaisesti, kun kyseessä ovat 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetut elimet.

Or. en

Perustelu

Euroopan ilmailuala on erittäin hyvässä kunnossa. Clean Sky -yhteisyrityksen pääkumppani 
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ja varojen saaja Airbus ilmoitti heinäkuussa 2013 (Bourgetin näyttelyssä), että sen 
tilauskirjat ovat täynnä seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi ja että siltä on tilattu yli 5 000 
konetta. Sen jälkeen (Beijingin näyttely) tilaukset ovat lisääntyneet entisestään. Teollisuuden 
pitäisi osallistua enemmän tämän alan T&K-rahoitukseen, kun taas Horisontti 2020 
-puiteohjelman julkiset varat olisi keskitettävä aloille, joille yksityisen sektorin varoja ei voi 
osoittaa.

Tarkistus 58
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 
valtuutussopimus kattaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 
kohtaan, 60 ja 61 artiklaan sekä komission 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 
40 artiklaan sisältyvät näkökohdat, ja 
lisäksi siihen sisältyy seuraavaa:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 
valtuutussopimus kattaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 
kohtaan, 60 artiklan 1–4 kohtaan ja 61 
artiklaan sekä komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklaan 
sisältyvät näkökohdat, ja lisäksi siihen 
sisältyy seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimintaan 
liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit;

c) Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimintaan 
liittyvät erityiset suorituskykyindikaattorit, 
mukaan lukien se, miten ne auttavat 
täyttämään Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteiskunnallisen 
haasteen �Älykäs, ympäristöystävällinen 
ja yhdentynyt liikenne� tavoitteen;

Or. en
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Tarkistus 60
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja 
raportointia koskevat velvoitteensa, 
mukaan lukien kaikki ehdotuksia ja 
avustussopimuksia ja niiden kumppaneita 
koskevat täydelliset tiedot, jotka syötetään 
yleiseen H2020-tietokantaan [ECORDA] 
oikea-aikaisesti;

Or. en

Tarkistus 61
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu maksuosuus 
koostuu:

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu maksuosuus 
koostuu rahoitusosuuksista Clean Sky 2 
-yhteisyritykselle, siten kuin asiasta 
säädetään liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 
2 kohdassa ja 15 lausekkeen 3 kohdan 
b alakohdassa.

Or. en
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Tarkistus 62
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusosuuksista Clean Sky 2 -
yhteisyritykselle, siten kuin asiasta 
säädetään liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 
2 kohdassa ja 15 lausekkeen 3 kohdan 
b alakohdassa.

Poistetaan.

Or. en

(Teksti on liitetty 4 artiklan 2 kohdan johdantokappaleeseen.)

Perustelu

Yhteisyrityksen rahoitusosuuksiksi pitäisi katsoa vain niitä hallinto- ja toimintakustannuksia 
koskevat osuudet, jotka liittyvät osakkaiden osallistumiseen ohjelmaan. Kaikki muut ohjelman 
ulkopuoliset täydentävät toimet voidaan määrittää tiedottamista varten, mutta niitä ei pitäisi 
laskea EU:n varoja vastaaviksi.

Tarkistus 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muiden osakkaiden kuin unionin tai 
niiden liitännäisosallistujien vähintään 
990 miljoonan euron 
luontaissuorituksista 1 artiklassa 
tarkoitetulla ajanjaksolla; tähän sisältyvät 
niille Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
työohjelman ulkopuolisten täydentävien 
toimien, joilla tuetaan yhteisen Clean Sky 
-teknologia-aloitteen tavoitteita, 
toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. 
Muista unionin rahoitusohjelmista 

Poistetaan.
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voidaan myöntää tukea näihin menoihin 
sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti. Tällöin unionin rahoitus ei 
saa korvata muilta osakkailta kuin 
unionilta tai niiden liitännäisosallistujilta 
saatavia luontoissuorituksia

Or. en

Tarkistus 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muiden osakkaiden kuin unionin tai 
niiden liitännäisosallistujien vähintään 
990 miljoonan euron luontaissuorituksista
1 artiklassa tarkoitetulla ajanjaksolla; tähän 
sisältyvät niille Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen työohjelman ulkopuolisten 
täydentävien toimien, joilla tuetaan 
yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen 
tavoitteita, toteuttamisesta aiheutuneet 
kustannukset. Muista unionin
rahoitusohjelmista voidaan myöntää tukea 
näihin menoihin sovellettavien sääntöjen 
ja menettelyjen mukaisesti. Tällöin unionin 
rahoitus ei saa korvata muilta osakkailta 
kuin unionilta tai niiden 
liitännäisosallistujilta saatavia 
luontoissuorituksia.

b) muiden osakkaiden kuin unionin tai 
niiden liitännäisosallistujien vähintään 
990 miljoonan euron täydentäviä toimia 
koskevista suorituksista 1 artiklassa 
tarkoitetulla ajanjaksolla; tähän sisältyvät 
niille Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
työohjelman ulkopuolisten täydentävien 
toimien, joilla tuetaan yhteisen Clean Sky -
teknologia-aloitteen tavoitteita, 
toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. 
Muilla unionin rahoitusohjelmilla voidaan 
täydentää näitä toimia sovellettavien 
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. 
Tällöin unionin rahoitus ei saa korvata 
muilta osakkailta kuin unionilta tai niiden 
liitännäisosallistujilta saatavia täydentäviä 
toimia koskevia suorituksia.

Or. en
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Tarkistus 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Clean Sky 2 -yhteisyritys ei myönnä 
rahoitusta b alakohdassa tarkoitettuihin 
kustannuksiin. Vastaavat toimenpiteet on 
esitettävä täydentäviä toimia koskevassa 
suunnitelmassa, jossa ilmoitetaan 
luontaissuorituksien arvioitu arvo.

Clean Sky 2 -yhteisyritys ei myönnä 
rahoitusta b alakohdassa tarkoitettuihin 
kustannuksiin.

Or. en

Tarkistus 66
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Clean Sky 2 -yhteisyritys ei myönnä 
rahoitusta b alakohdassa tarkoitettuihin 
kustannuksiin. Vastaavat toimenpiteet on 
esitettävä täydentäviä toimia koskevassa 
suunnitelmassa, jossa ilmoitetaan 
luontaissuorituksien arvioitu arvo.

Kaikki kustannukset, jotka johtuvat 
1 artiklassa tarkoitetulla ajanjaksolla 
muille osakkaille kuin unionille tai niiden 
liitännäisosallistujille yhteisen Clean Sky 
-teknologia-aloitteen tavoitteita tukevan 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
työsuunnitelman ulkopuolisten 
täydentävien toimien toteuttamisesta, 
määritetään, mutta niillä ei missään 
tapauksessa korvata muiden osakkaiden 
kuin unionin tai niiden liitännäisjäsenten 
luontoissuorituksia. Clean Sky 2 -
yhteisyritys ei myönnä rahoitusta niihin.
Muista unionin rahoitusohjelmista 
voidaan myöntää tukea näihin menoihin 
sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti. Vastaavat toimenpiteet on 
esitettävä täydentäviä toimia koskevassa 
suunnitelmassa, jossa ilmoitetaan 
luontaissuorituksien arvioitu arvo.
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Or. en

Perustelu

Yhteisyrityksen rahoitusosuuksiksi pitäisi katsoa vain niitä hallinto- ja toimintakustannuksia 
koskevat osuudet, jotka liittyvät osakkaiden osallistumiseen ohjelmaan. Kaikki muut ohjelman 
ulkopuoliset täydentävät toimet voidaan määrittää tiedottamista varten, mutta niitä ei pitäisi 
laskea EU:n varoja vastaaviksi.

Tarkistus 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden kuin unionin on ilmoitettava 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
hallintoneuvostolle joka vuosi 31 päivään 
tammikuuta mennessä kunakin aiempana 
varainhoitovuonna osoitettujen 2 
kohdassa tarkoitettujen osuuksien arvo.

3. Yksityisten osakkaiden on päivitettävä 
ilmoitusta täydentävistä toimista ja 
tiedotettava siitä tarvittaessa ja vähintään 
kaksi kertaa Clean Sky 2 -ohjelman 
keston aikana.

Or. en

Perustelu

Täydentävät toimet määritetään Euroopan komissiolle 28. toukokuuta 2013 luovutetussa 
teollisuuden ilmoituksessa, ja ne ovat poliittisia sitoumuksia, joista ei johdu 
sopimusvaikutuksia. Ilmoituksessa esitetään myös tiedottamis-, päivitys- ja tarkistustapa. 
Näistä Clean Sky 2 -työsuunnitelman ulkopuolisista toimista ei tarvitse ilmoittaa.

Tarkistus 68
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan 
b alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan 

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan 
b alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan 
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b alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 
Asianomaisen yhteisön nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja 
varmentaa kustannukset. Clean Sky 2 -
yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Jos esiintyy epäselvyyttä, 
Clean Sky 2 -yhteisyritys voi tehdä 
tilintarkastuksen.

b alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Clean 
Sky 2 -yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Vapaaehtoisiin täydentäviin 
suorituksiin sitoutuneet muut osakkaat 
kuin unioni tiedottavat ajankohtaisesti 
tämän sitoumuksen täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan 
b alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 
Asianomaisen yhteisön nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja 
varmentaa kustannukset. Clean Sky 2 -
yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Jos esiintyy epäselvyyttä, Clean 
Sky 2 -yhteisyritys voi tehdä 
tilintarkastuksen.

4. Kustannukset määritetään liitteessä I 
olevan yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 
3kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
suoritusten arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Clean 
Sky 2 -yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Clean Sky 2 -yhteisyritys tai 
muu unionin elin eivät tee tilintarkastusta 
täydentävistä toimista aiheutuneista 
kustannuksista.

Or. en



AM\1011983FI.doc 25/63 PE524.725v01-00

FI

Perustelu

Täydentävistä toimista, joiden rahoittamiseen unioni ei osallistu, ei pidä tehdä 
tilintarkastusta.

Tarkistus 70
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan b 
alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 
Asianomaisen yhteisön nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja 
varmentaa kustannukset. Clean Sky 2 -
yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Jos esiintyy epäselvyyttä, Clean 
Sky 2 -yhteisyritys voi tehdä 
tilintarkastuksen.

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan b 
alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 
Asianomaisen yhteisön nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja 
varmentaa liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
kustannukset. Clean Sky 2 -yhteisyritys 
tarkistaa suoritusten arvioinnin. Jos 
esiintyy epäselvyyttä, Clean Sky 2 -
yhteisyritys voi tehdä tilintarkastuksen. 
Asianomaisen yhteisön on esitettävä 
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. 
Täydentävät toimet olisi suunniteltava ja toteutettava sen mukaisesti, ne olisi selvästi 
määritettävä luontoissuorituksiksi ja niistä olisi raportoitava vuosittain. Loppujen lopuksi on 
saatava kokoon 990 miljardin euron määrä. Unioni ei kuitenkaan osallistu näiden toimien 
rahoitukseen, ja siksi ne olisi vapautettava muusta kuin yhteisyrityksen valvonnasta.
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Tarkistus 71
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan b 
alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 
Asianomaisen yhteisön nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja 
varmentaa kustannukset. Clean Sky 2 -
yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Jos esiintyy epäselvyyttä, Clean 
Sky 2 -yhteisyritys voi tehdä 
tilintarkastuksen.

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan b 
alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 
Asianomaisen yhteisön nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja 
varmentaa kustannukset. Clean Sky 2 -
yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Jos esiintyy epäselvyyttä, Clean 
Sky 2 -yhteisyritys ja 
tilintarkastustuomioistuin voivat tehdä 
tilintarkastuksen.

Or. en

Tarkistus 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi lakkauttaa unionin 
rahoitusosuuden, vähentää sitä 
vaiheittain tai keskeyttää sen maksamisen 
Clean Sky 2 -yhteisyritykselle taikka 
käynnistää liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 24 lausekkeen 
2 kohdassa tarkoitetun 

Poistetaan.
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purkamismenettelyn, jos mainitut 
osakkaat tai niiden liitännäisosallistujat 
eivät suorita 2 kohdassa tarkoitettuja 
rahoitusosuuksiaan, tai jos ne suorittavat 
ne vain osittain tai myöhässä.

Or. en

Perustelu

Täydentävien toimien ei pitäisi olla perusta Euroopan komission määräämille taloudellisille 
seuraamuksille.

Tarkistus 73
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi lakkauttaa unionin 
rahoitusosuuden, vähentää sitä vaiheittain 
tai keskeyttää sen maksamisen Clean Sky 2 
-yhteisyritykselle taikka käynnistää 
liitteessä I olevan yhtiöjärjestyksen 
24 lausekkeen 2 kohdassa tarkoitetun 
purkamismenettelyn, jos mainitut osakkaat 
tai niiden liitännäisosallistujat eivät suorita 
2 kohdassa tarkoitettuja 
rahoitusosuuksiaan, tai jos ne suorittavat ne 
vain osittain tai myöhässä.

5. Komissio lakkauttaa unionin 
rahoitusosuuden, vähentää sitä vaiheittain 
tai keskeyttää sen maksamisen Clean Sky 2 
-yhteisyritykselle taikka käynnistää 
liitteessä I olevan yhtiöjärjestyksen 
24 lausekkeen 2 kohdassa tarkoitetun 
purkamismenettelyn, jos yhteisyritys ei 
täytä rahoituksen tavoitteita ja jos 
mainitut osakkaat tai niiden 
liitännäisosallistujat eivät suorita 
2 kohdassa tarkoitettuja 
rahoitusosuuksiaan, tai jos ne suorittavat ne 
vain osittain tai myöhässä.

Or. en
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Tarkistus 74
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen on 
vahvistettava erityiset varainhoitoa 
koskevat säännöt asetuksen N:o 966/2012 
(EY, Euratom) 209 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o … [delegoitu asetus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta] 
mukaisesti.

Tämän asetuksen 12 artiklasta poiketen 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen on 
vahvistettava erityiset varainhoitoa 
koskevat säännöt asetuksen N:o 966/2012 
(EY, Euratom) 209 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o … [delegoitu asetus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 75
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
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 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
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
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Tarkistus 76
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

Perustelu

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

Tarkistus 77
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Clean Sky 2 -yhteisyritykseen ja sen 
henkilöstöön sovelletaan unionin 
erioikeuksia ja vapauksia koskevaa 
pöytäkirjaa.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
toimitusjohtajaan ja hallintoneuvoston 
jäseniin sovelletaan Euroopan unionin 
erioikeuksista ja vapauksista tehtyä 
pöytäkirjaa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia ei kannata ulottaa koskemaan kaikkia 
virkamiehiä vaan ainoastaan henkilöitä, joiden velvollisuuksien perusteella se on perusteltua.
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Tarkistus 78
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen on korvattava kaikki 
vahingot, jotka sen henkilöstö on 
aiheuttanut tehtäviään suorittaessaan, 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen on korvattava kaikki 
vahingot, jotka sen henkilöstö ja 
hallintoneuvostonsa jäsenet on aiheuttanut 
tehtäviään suorittaessaan, jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhteisten yleisten 
periaatteiden mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 79
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riita-asioissa, jotka koskevat Clean Sky 
2 -yhteisyrityksen henkilöstön tehtäviään 
suorittaessaan aiheuttamien vahinkojen 
korvaamista;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 80
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkien niiden kysymysten osalta, Poistetaan.
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joista ei säädetä tässä asetuksessa tai 
unionin muissa säädöksissä, sovelletaan 
sen valtion lainsäädäntöä, jossa Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen kotipaikka sijaitsee.

Or. fr

Tarkistus 81
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä väliarvioinnin Clean Sky 2 
-yhteisyrityksestä. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 
päivään kesäkuuta 2018 mennessä.

1. Komissio tekee 31 päivään heinäkuuta 
2017 mennessä väliarvioinnin Clean Sky 2 
-yhteisyrityksestä. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 
päivään tammikuuta 2018 mennessä.

Or. en

Tarkistus 82
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta
2017 mennessä väliarvioinnin Clean Sky 2 
-yhteisyrityksestä. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä.

1. Komissio tekee 30 päivään kesäkuuta
2017 mennessä väliarvioinnin Clean Sky 2 
-yhteisyrityksestä. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
31 päivään joulukuuta 2017 mennessä.

Or. ro
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Tarkistus 83
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti antaa neuvoston 
suosituksesta komissiolle Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamista 
koskevan vastuuvapauden unionin 
rahoitusosuuden osalta
perustamissopimuksen 319 artiklassa
määrätyn menettelyn mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti antaa neuvoston 
suosituksesta Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
talousarvion toteuttamista koskevan 
vastuuvapauden 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.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 84
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti antaa neuvoston 
suosituksesta komissiolle Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamista 
koskevan vastuuvapauden unionin 
rahoitusosuuden osalta 
perustamissopimuksen 319 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti myöntää
neuvoston suosituksesta Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamista 
koskevan vastuuvapauden unionin 
rahoitusosuuden osalta ennen 15 päivää 
toukokuuta vuonna n+2 SEUT-
sopimuksen 319 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä vastaavan menettelyn ja 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
164 ja 165 artiklan mukaisesti ja Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitoa 
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koskevien sääntöjen perusteella.

Or. en

Tarkistus 85
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

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 86
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 



PE524.725v01-00 34/63 AM\1011983FI.doc

FI

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 87
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hallintoneuvoston, ohjauskomitean 
ja tieteellisen komitean jäsenet ja 
toimitusjohtaja asettavat yleisön saataville 
ilmoituksen täydellisistä ammatillisista 
toimista, taloudellisista eduista ja 
eturistiriidoista ja pitävät ilmoituksen 
ajan tasalla. Ilmoitusten on sisällettävä 
seuraavat tiedot:
a) henkilön ammatti ja hänen 
jäsenyytensä yksityisyritysten, 
kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten 
johtokunnissa tai komiteoissa;
b) osuudet yrityksissä tai 
kumppanuuksissa, jos niillä on 
mahdollisesti vaikutusta yleiseen 
politiikkaan tai jos osuudet antavat 
henkilölle huomattavaa vaikutusvaltaa 
asioihin.

Or. en

Tarkistus 88
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
35 artiklassa, 60 artiklan 1 kohdassa ja 
128 artiklan 1 kohdassa ja tämän 
asetuksen 16 artiklassa tarkoitettujen 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteiden mukaisesti Clean Sky 2 
-yhteistyrityksen järjestämät 
ehdotuspyynnöt sekä 
kiinnostuksenilmaisupyynnöt julkaistaan 
verkkopohjaisessa Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistujaportaalissa.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman kolmikantaneuvotteluissa toimielimet sopivat edistävänsä 
kaikkien Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettavien pyyntömahdollisuuksien 
johdonmukaisuutta. Sitä varten komissio lupasi edistää yhteisten teknologia-aloitteiden 
järjestämien ehdotuspyyntöjen ja kiinnostuksenilmaisupyyntöjen julkaisemista Horisontti
2020 -puiteohjelman osallistujaportaalissa. Ne kaikki sopivat noudattavansa tätä 
lähestymistapaa. Tällä tarkistuksella pyritään tekemään omaehtoisesta sitoutumisesta 
lakisääteinen vaatimus, millä taataan hakijoille yksinkertainen ja helposti saatavilla oleva 
tieto.

Tarkistus 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vapautusta osallistumissäännöistä yhden 
ainoan yhteisön rahoittamisen 
hyväksyttävyyden osalta on sovellettava 
poikkeuksellisesti.

Or. en
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Perustelu

Nykyisen ehdotuksen mukaan vain 30 prosenttia talousarviosta osoitettaisiin avointen ja 
kilpailuun perustuvien pyyntöjen nojalla, ja loput osoitettaisiin etukäteen Clean Sky 
-yhteisyrityksen osakkaille ja kumppaneille. Jos pyyntöjen kautta osoitetut varat ovat 
yksittäisiä sopimuksia yksittäisille yrityksille, siitä on tosiasiassa tulossa julkisista varoista 
toteutettava yksityinen hankintaprosessi Clean Sky -osakkaille. Vapautusta yhteistyöhön 
perustuvasta eurooppalaisesta tutkimuksesta olisi sovellettava vain poikkeuksellisesti.

Tarkistus 90
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukaiset 
käyttämättömät määrärahat siirretään
Clean Sky 2 -yhteisyritykselle.

5. Asetuksen (EY) N:o 71/2008 mukaisista 
käyttämättömistä määrärahoista voidaan 
siirtää Clean Sky 2 -yhteisyritykselle 
määrärahat, jotka ovat välttämättömiä 
IMI-yhteisyrityksen julkistamista 
ehdotuspyynnöistä aiheutuvien 
hallinnollisten menojen kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 91
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’Assosiaatiojäsenellä’ tarkoitetaan 
asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla 
valittua oikeussubjektia, joka on 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
vahvistamalla sen kirjallisesti ja jonka 
osakkuus päättyy heti, kun asetuksen 
(EY) N:o 71/2008 nojalla käynnistetyt 
toiminnot, joihin se osallistuu, päättyvät ja 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

a)’Assosiaatiojäsenellä’ tarkoitetaan 
asetuksen (EY) N:o 71/2008 nojalla 
valittua oikeussubjektia, joka on 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
hallintoelimensä käsittelyssä ja jonka 
osakkuus päättyy heti, kun asetuksen 
(EY) N:o 71/2008 nojalla käynnistetyt 
toiminnot, joihin se osallistuu, päättyvät ja 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.



AM\1011983FI.doc 37/63 PE524.725v01-00

FI

Or. fr

Perustelu

Yhtiöjärjestystä ei voida hyväksyä pelkällä kirjallisella vahvistuksella.

Tarkistus 92
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’Ydinkumppanilla’ tarkoitetaan 
4 lausekkeen 2 kohdassa vahvistetun 
pyynnön perusteella valittua 
oikeussubjektia, joka osallistuu ITD-, 
IADP- tai poikittaistoimiin ja joka on 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
vahvistamalla sen kirjallisesti.

b) ’Ydinkumppanilla’ tarkoitetaan 
4 lausekkeen 2 kohdassa vahvistetun 
pyynnön perusteella valittua 
oikeussubjektia, joka osallistuu ITD-, 
IADP- tai poikittaistoimiin ja joka on 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
hallintoelimensä käsittelyssä.

Or. fr

Perustelu

Yhtiöjärjestystä ei voida hyväksyä pelkällä kirjallisella vahvistuksella.

Tarkistus 93
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kohdentaa ITD-, IADP- ja 
poikittaistoimien yhteydessä toimintaa 
keskeisiin suoritteisiin, jotka voivat auttaa 
saavuttamaan unionin ympäristö- ja 
kilpailukykytavoitteita;

c) kohdentaa ITD-, IADP- ja 
poikittaistoimien yhteydessä toimintaa 
keskeisiin suoritteisiin, jotka voivat auttaa 
saavuttamaan unionin vuoden 2011 
valkoisen kirjan tavoitteita;

Or. en
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Tarkistus 94
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistää pk-yritysten osallisuutta 
toiminnassaan seitsemännen puiteohjelman 
ja Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti;

i) edistää pk-yritysten osallisuutta 
toiminnassaan seitsemännen puiteohjelman 
ja Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti, erityisesti 
osoittamalla vähintään 20 prosenttia 
EU:n osuudesta Clean Sky 2 
-yhteisyrityksessä osallistuville pk-
yrityksille;

Or. en

Tarkistus 95
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edistää pk-yritysten osallisuutta 
toiminnassaan seitsemännen puiteohjelman 
ja Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti;

i) varmistaa pk-yritysten osallisuuden 
toiminnassaan seitsemännen puiteohjelman 
ja Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

k a) yhdistää monia erilaisia sidosryhmiä, 
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muun muassa tutkimusorganisaatioita, 
yliopistoja ja kansalaisjärjestöjä;

Or. en

Tarkistus 97
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

b) tämän asetuksen liitteessä II luetellut 
vetäjät ja assosiaatiojäsenet sekä 
4 lausekkeen 2 kohdan mukaisesti 
valittavat ydinkumppanit sen jälkeen, kun 
ne ovat hyväksyneet tämän 
yhtiöjärjestyksen kirjallisella 
vahvistuksella.

b) tämän asetuksen liitteessä II luetellut 
vetäjät ja assosiaatiojäsenet sekä 
4 lausekkeen 2 kohdan mukaisesti 
valittavat ydinkumppanit sen jälkeen, kun 
ne ovat hyväksyneet tämän 
yhtiöjärjestyksen hallintoelimensä 
käsittelyssä.

Or. fr

Tarkistus 98
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikä tahansa oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon tai 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneeseen maahan, voi hakea 
2 kohdan mukaisesti Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen ydinkumppanin asemaa 
edellyttäen, että se osallistuu 
15 lausekkeessa tarkoitettuun rahoitukseen 
tämän asetuksen 2 artiklassa asetettujen 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja hyväksyy 
yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen.

1. Mikä tahansa oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon tai 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneeseen maahan, voi hakea 
2 kohdan mukaisesti Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen vetäjän, 
assosiaatiojäsenen tai ydinkumppanin 
asemaa edellyttäen, että se osallistuu 
15 lausekkeessa tarkoitettuun rahoitukseen 
tämän asetuksen 2 artiklassa asetettujen 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja hyväksyy 
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yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen.

Or. en

Tarkistus 99
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
ydinkumppanit ja niiden asianmukaiset 
intressiyhtiöt valitaan avoimen, 
syrjimättömän ja kilpailuun perustuvan 
pyynnön sekä riippumattoman arvioinnin 
perusteella. Pyynnöt perustuvat ohjelman 
täytäntöönpanon kannalta keskeisten 
valmiuksien tarpeeseen. Niitä koskevat 
ilmoitukset julkaistaan Clean Sky -
verkkosivustolla ja annetaan tiedoksi 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
kanavien kautta, jotta varmistetaan 
mahdollisimman laaja osallistuminen.

2. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
assosiaatiojäsenet, kumppanit tai 
ydinkumppanit valitaan avoimen, 
syrjimättömän ja kilpailuun perustuvan 
pyynnön sekä riippumattoman arvioinnin 
perusteella. Pyynnöt perustuvat ohjelman 
täytäntöönpanon kannalta keskeisten 
valmiuksien tarpeeseen. Niitä koskevat 
ilmoitukset julkaistaan Clean Sky -
verkkosivustolla ja annetaan tiedoksi 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
kanavien kautta, jotta varmistetaan 
mahdollisimman laaja osallistuminen. 
Arvioinnin perustelut ja tulokset 
julkaistaan Clean Sky -verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 100
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikä tahansa osakas voi luopua 
osakkuudestaan Clean Sky 2 -
yhteisyrityksessä. Osakkuuden 
päättyminen tulee peruuttamattomasti 
voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
siitä on ilmoitettu muille osakkaille. Siitä 

3. Mikä tahansa osakas voi luopua 
osakkuudestaan Clean Sky 2 
-yhteisyrityksessä. Osakkuuden 
päättyminen tulee peruuttamattomasti 
voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
siitä on ilmoitettu muille osakkaille. Siitä 
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lähtien entinen osakas vapautetaan kaikista 
muista velvoitteista kuin niistä, jotka on 
hyväksytty tai jotka ovat aiheutuneet Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksestä ennen osakkuuden 
päättymistä.

lähtien entinen osakas vapautetaan kaikista 
muista velvoitteista kuin niistä, jotka on 
hyväksytty tai jotka ovat aiheutuneet Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksestä ennen osakkuuden 
päättymistä. Osakkuudesta luovuttaessa 
osakkuudestaan luopuvan osakkaan ja 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen välille 
perustetaan tili jäljellä olevien 
taloudellisten velvoitteiden suorittamista 
varten.

Or. fr

Tarkistus 101
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkuutta 
ei voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle 
ilman hallintoneuvoston etukäteen antamaa 
suostumusta.

4. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen osakkuutta 
ei voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle 
ilman hallintoneuvoston etukäteen antamaa 
suostumusta. Tästä suostumuksesta 
ilmoitetaan komissiolle, jolla on oikeus 
vastustaa luovuttamista.

Or. fr

Tarkistus 102
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kolme tieteellisen komitean 
edustajaa.

Or. en
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Tarkistus 103
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvoston kokoonpanossa 
taataan pk-yritysten merkittävä edustus.

Or. en

Tarkistus 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission edustajalla on 50 prosenttia 
äänistä. Komission äänioikeus on 
jakamaton. Jokaisella muulla edustajalla 
on yhtäläinen määrä ääniä. Edustajien on 
parhaansa mukaan pyrittävä 
yhteisymmärrykseen. Jos 
yhteisymmärrykseen ei päästä, 
hallintoneuvosto tekee päätökset 
vähintään 75 prosentin enemmistöllä
kaikista äänistä, mukaan lukien poissa 
olevien edustajien äänet.

1. Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä 
on yksi yhtäläinen ääni.

Hallintoneuvosto tekee päätökset kahden 
kolmasosan enemmistöllä kaikista 
kelpoisista äänistä. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksen kahden kolmasosan 
enemmistöllä, kun päätöstä ei voida tehdä 
yksimielisesti. Kelpoiset äänet sisältävät 
kaikkien jäsenten äänet, mukaan lukien 
poissa olevien edustajien äänet.

Komissiolla on veto-oikeus.

Or. en
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Perustelu

Clean Sky 1 -hallintoneuvostoon sovelletut säännöt toimivat hyvin ja takasivat tehokkaat 
yhteisyrityksen päätökset. Ne olisi sen vuoksi säilytettävä.

Tarkistus 105
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto vahvistaa oman 
työjärjestyksensä.

Hallintoneuvosto vahvistaa oman 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 106
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 osa – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) nimittää tai erottaa toimitusjohtaja, 
jatkaa hänen toimikauttaan, opastaa häntä 
ja valvoa hänen suoriutumistaan 
tehtävistään;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 107
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 osa – 2 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 108
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen 
laatiman ehdokasluettelon perusteella. 
Komissio pyytää tarvittaessa Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen muut osakkaat mukaan 
valintamenettelyyn.

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää menettelyä noudattaen 
laatiman ehdokasluettelon perusteella. 
Komissio pyytää tarvittaessa Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen muut osakkaat mukaan 
valintamenettelyyn. Euroopan 
parlamentilla on oikeus vastustaa 
nimittämistä.

Or. fr

Tarkistus 109
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
tehtävästään vain hallintoneuvoston 
päätöksellä, jonka se tekee komission 
ehdotuksesta. Komissio ottaa yksityiset 
osakkaat asianmukaisella tavalla mukaan 
ehdotuksen tekemiseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 110
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Toimitusjohtaja huolehtii erityisesti 
seuraavista tehtävistä itsenäisesti:

4. Toimitusjohtaja huolehtii erityisesti 
seuraavista tehtävistä:

Or. fr

Tarkistus 111
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

c) toimittaa hallintoneuvostolle 
hyväksyttäväksi vuotuisen tilinpäätöksen;

c) tekee vuotuisen tilinpäätöksen ja 
toimittaa sen hallintoneuvostolle 
hyväksyttäväksi;

Or. fr

Tarkistus 112
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

v 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
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Tarkistus 113
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hallinnoi työsuunnitelmaan sisältyviä 
pyyntöjä sekä sopimuksia ja päätöksiä ja 
niiden koordinointia;

b) hallinnoi työsuunnitelmaan sisältyviä 
pyyntöjä, myös riippumattomien 
asiantuntijoiden paneelin arviointeja,
sekä sopimuksia ja päätöksiä ja niiden 
koordinointia;

Or. en

Tarkistus 114
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) valvoo laajaa osallistumista 
yhteisyrityksen toimiin koskevaa tiedotus-
ja edistämisjärjestelmää, erityisesti 
ehdotuspyyntöjä, mukaan lukien yhteys 
kansallisten yhteyspisteiden 
järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 115
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Pienimuotoista lentoliikennettä 
koskeva IADP
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Or. en

Tarkistus 116
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin ITD- tai IADP-toimen 
ydinkumppanin edustaja;

b) kunkin ITD- tai IADP-toimen 
ydinkumppanin edustaja. Muiden ITD- tai 
IADP-toimien vetäjien edustajat voivat 
halutessaan myös osallistua;

Or. en

Perustelu

Kaikkien muiden ITD- ja IADP-toimien vetäjien on voitava osallistua kaikkiin 
ohjauskomiteoihin.

Tarkistus 117
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 osa – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komitean kokoonpanossa on pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan 
asetuksen (EU) N:o…/2013 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 118
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Kukin ohjauskomitea vahvistaa 
työjärjestyksensä, joka perustuu yhteiseen 
malliin kaikissa ohjauskomiteoissa.

Kukin ohjauskomitea vahvistaa 
työjärjestyksensä, joka perustuu yhteiseen 
malliin kaikissa ohjauskomiteoissa, ja 
antaa sen yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposal for a regulaton
Liite 1 – 13 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tiedekomitea koostuu enintään 
12 jäsenestä. Se valitsee puheenjohtajan 
jäsentensä keskuudesta.

1. Tiedekomitea koostuu kustakin
28 jäsenvaltiosta uudistettavissa olevaksi 
kahden vuoden toimikaudeksi valittavasta 
jäsenestä. Ryhmä valitsee puheenjohtajan 
jäsentensä keskuudesta uudistettavissa 
olevaksi yhden vuoden toimikaudeksi.
Tiedekomitean kokoonpano noudattaa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta annetun 
asetuksen 16 artiklassa vahvistettua 
sukupuolten tasa-arvon periaatetta.

Or. ro

Tarkistus 120
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenet edustavat tasapainoisesti 
maailmanlaajuisesti tunnustettuja 
asiantuntijoita tiedeyhteisöstä, 

2. Jäsenet edustavat tasapainoisesti 
maailmanlaajuisesti tunnustettuja 
asiantuntijoita tiedeyhteisöstä, 
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teollisuudesta ja sääntelyelimistä. 
Kokonaisuutena tiedekomitean jäsenten 
riittävän osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava koko tekninen toimiala, jotta se 
voi antaa tieteeseen pohjautuvia 
suosituksia Clean Sky 2 -yhteisyritykselle.

teollisuudesta ja sääntelyelimistä. 
Kokonaisuutena tiedekomitean jäsenten 
riittävän osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava koko tekninen toimiala, jotta se 
voi antaa tieteeseen pohjautuvia 
suosituksia Clean Sky 2 -yhteisyritykselle. 
Komitean kokoonpanossa on pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan 
asetuksen (EU) N:o…/2013 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 121
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenet edustavat tasapainoisesti 
maailmanlaajuisesti tunnustettuja 
asiantuntijoita tiedeyhteisöstä, 
teollisuudesta ja sääntelyelimistä. 
Kokonaisuutena tiedekomitean jäsenten 
riittävän osaamisen ja asiantuntemuksen on
katettava koko tekninen toimiala, jotta se 
voi antaa tieteeseen pohjautuvia 
suosituksia Clean Sky 2 -yhteisyritykselle.

2. Jäsenet edustavat tasapainoisesti 
maailmanlaajuisesti tunnustettuja 
asiantuntijoita tiedeyhteisöstä, 
kansalaisyhteiskunnasta ja 
sääntelyelimistä. Kokonaisuutena 
tiedekomitean jäsenten riittävän osaamisen 
ja asiantuntemuksen on katettava koko 
tekninen toimiala, jotta se voi antaa 
tieteeseen pohjautuvia suosituksia Clean 
Sky 2 -yhteisyritykselle.

Or. en

Tarkistus 122
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto vahvistaa 3. Hallintoneuvosto vahvistaa 
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tiedekomitean kokoonpanoa koskevat 
kriteerit ja valintamenettelyn ja nimittää 
sen jäsenet. Hallintoneuvoston on otettava 
huomioon valtioiden edustajien ryhmän 
esittämät mahdolliset jäsenehdokkaat.

tiedekomitean kokoonpanoa koskevat 
kriteerit ja valintamenettelyn ja nimittää 
sen jäsenet valtioiden edustajien ryhmän 
esittämistä mahdollisista 
jäsenehdokkaista.

Or. en

Tarkistus 123
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 4 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) antaa neuvoja Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen strategisesta suunnasta ja 
toimista;

Or. en

Tarkistus 124
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tiedekomitea kokoontuu vähintään 
kerran vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu 
edustajien ryhmän koolle.

5. Tiedekomitea kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja 
kutsuu edustajien ryhmän koolle.

Or. en

Tarkistus 125
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Tiedekomitean on saatava 
säännöllisesti tietoja, erityisesti Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen rahoittamiin 
epäsuoriin toimiin osallistumisesta, 
kunkin pyynnön tuloksesta ja hankkeen 
toteutuksesta, synergioista muiden 
asianmukaisten unionin ohjelmien 
kanssa, Clean Sky 2 -talousarvion 
toteuttamisesta ja tutkimustulosten 
levittämisestä ja hyödyntämisestä.

Or. en

Tarkistus 126
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tiedekomitea vahvistaa 
työjärjestyksensä.

7. Tiedekomitea vahvistaa 
työjärjestyksensä ja nimittää kolme 
edustajaa hallintoneuvostoon.

Or. en

Tarkistus 127
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tiedekomitea vahvistaa 
työjärjestyksensä.

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

Or. en
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Tarkistus 128
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteydet Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan;

c) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 129
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Clean Sky 2 -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 130
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ehdotus- ja tarjouspyyntöjen tulokset 
ja suunnittelu;
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Or. en

Tarkistus 131
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 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 132
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) enintään 40 prosenttia unionin 
kokonaisrahoituksesta varataan vetäjille 
ja niiden osallistuville intressiyhteisöille;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska kyse on EU:n julkisesta rahasta, kaikki käyttövarat on jaettava avoimen ja kilpailuun 
perustuvan ehdotuspyynnön perusteella. Varoja ei pitäisi osoittaa etukäteen millekään tietylle 
toimijalle.

Tarkistus 133
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

b) enintään 30 prosenttia unionin 
kokonaisrahoituksesta varataan 
ydinkumppaneille ja niiden osallistuville 
intressiyhteisöille;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska kyse on julkisesta rahasta, kaikki käyttövarat on jaettava avoimen ja kilpailuun 
perustuvan ehdotuspyynnön perusteella. Varoja ei pitäisi osoittaa etukäteen millekään tietylle 
toimijalle.

Tarkistus 134
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 30 prosenttia unionin 
kokonaisrahoituksesta jaetaan kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen ja 
tarjouspyyntöjen perusteella. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, että 
varmistetaan pk-yritysten asianmukainen 
osallistuminen.

c) 100 prosenttia unionin 
kokonaisrahoituksesta jaetaan kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen ja 
tarjouspyyntöjen perusteella. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, että 
varmistetaan pk-yritysten asianmukainen 
osallistuminen.

Or. en

Perustelu

Koska kyse on julkisesta rahasta, kaikki käyttövarat on jaettava avoimen ja kilpailuun 
perustuvan ehdotuspyynnön perusteella. Varoja ei pitäisi osoittaa etukäteen millekään tietylle 
toimijalle.

Tarkistus 135
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 16 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissäännöistä annetun asetuksen 
N:o …/2013 8 artiklan 3 kohdan 
poikkeuksen, jonka mukaan yksi ainoa 
oikeushenkilö voi olla avustuksensaaja, 
on oltava poikkeuksellinen ja 
asianmukaisesti perusteltu.

Or. en

Perustelu

Jos kaikissa ehdotuspyynnöissä annetaan yhden ainoan oikeushenkilön saada rahoitusta 
kolmen oikeushenkilön sijaan Horisontti 2020 -säännön mukaisesti, se muuttaisi Clean Sky 
-ohjelman tosiasiassa ilmailualan hankintaohjelmaksi, minkä ei pitäisi olla Horisontti 2020 
-puiteohjelman julkisten varojen käytön tarkoitus.

Tarkistus 136
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 18 osa – -1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jokin Clean Sky 2 -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 
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velvoitteensa laiminlyövän osakkaan 
äänioikeuden.

Or. fr

Tarkistus 137
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen on 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan mukaisesti
raportoitava vuosittain komissiolle.

3. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen on 
raportoitava vuosittain komissiolle ja 
talousarvioviranomaisille.

Kahden kuukauden kuluessa kunkin 
varainhoitovuoden lopusta 
toimitusjohtaja toimittaa edellisen vuoden 
vuotuisen tilinpäätöksen ja taseen 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Tilintarkastustuomioistuin voi tehdä 
tarkastuksia, myös itse paikalla.

Or. en

Tarkistus 138
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdassa säädetyn mukaisesti
riippumaton tarkastuselin tutkii Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksen.

4. Tilintarkastustuomioistuin tutkii Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksen 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. 
Tilintarkastustuomioistuin ottaa työssään 
huomioon sen riippumattoman 
tarkastuselimen tilinpäätöksen, jonka 
tehtävänä on antaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
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5 kohdassa säädetty lausuma;

Or. fr

Tarkistus 139
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetyn mukaisesti 
riippumaton tarkastuselin tutkii Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksen.

4. Tilintarkastustuomioistuin tutkii Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksen.

Or. en

Tarkistus 140
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetyn mukaisesti 
riippumaton tarkastuselin tutkii Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksen.

4. SEUT-sopimuksen 287 artiklan 
mukaisesti tilintarkastustuomioistuin
tutkii Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
tilinpäätöksen.

Or. en

Tarkistus 141
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Tilintarkastustuomioistuin laatii 
vuotuisen erityiskertomuksen Clean Sky 2 
-yhteisyrityksestä.

Or. en

Tarkistus 142
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 20 osa – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tutki Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 143
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tutki Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöstä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 144
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 20 osa – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tutki Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 145
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 23 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen, sen elinten 
ja henkilöstön on toiminnassaan vältettävä 
kaikkia eturistiriitoja.

1. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen, sen elinten 
ja henkilöstön on toiminnassaan vältettävä 
kaikkia eturistiriitoja. Erityisesti edut on 
julkistettava tämän asetuksen 16 artiklan 
4 a kohdan mukaisesti.

Or. en

(Katso 16 artiklan 4 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus.)

Tarkistus 146
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 23 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto voi vahvistaa sääntöjä, 
joilla estetään ja hallitaan eturistiriitoja ja 
joita sovelletaan sen jäseniin, elimiin ja 
henkilöstöön. Näissä säännöissä on 
vältettävä eturistiriitaa hallintoneuvostossa 
toimivien jäsenten edustajien osalta.

2. Hallintoneuvosto voi vahvistaa sääntöjä, 
joilla estetään ja hallitaan eturistiriitoja ja 
joita sovelletaan sen jäseniin, elimiin ja 
henkilöstöön. Näissä säännöissä on 
vältettävä eturistiriitaa hallintoneuvostossa 
toimivien jäsenten edustajien osalta. 
Erityisesti edut on julkistettava tämän 
asetuksen 16 artiklan 4 a kohdan 
mukaisesti.
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Or. en

(Katso 16 artiklan 4 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus.)

Tarkistus 147
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 23 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto voi vahvistaa sääntöjä, 
joilla estetään ja hallitaan eturistiriitoja ja 
joita sovelletaan sen jäseniin, elimiin ja 
henkilöstöön. Näissä säännöissä on 
vältettävä eturistiriitaa hallintoneuvostossa 
toimivien jäsenten edustajien osalta.

2. Hallintoneuvosto vahvistaa sääntöjä, 
joilla estetään ja hallitaan eturistiriitoja ja 
joita sovelletaan sen jäseniin, elimiin ja 
henkilöstöön. Näissä säännöissä on 
vältettävä eturistiriitaa hallintoneuvostossa 
toimivien jäsenten edustajien osalta.

Or. fr

Tarkistus 148
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 24 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Clean Sky 2 -yhteisyritys puretaan 
tämän asetuksen 1 artiklassa määritetyn 
toimikauden päättyessä.

1. Clean Sky 2 -yhteisyritys puretaan 
tämän asetuksen 1 artiklassa määritetyn 
toimikauden päättyessä tai aiemmin, jos 
yrityksen tavoitteita ei saavuteta.

Or. en

Tarkistus 149
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 24 osa – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
purkamisen yhteydessä sen omaisuus 
käytetään yhteisyrityksen korvausvastuiden 
ja sen purkamisesta aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen. Mahdollinen 
ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana 
osakkaina olevien kesken sen mukaan, 
mikä on kunkin osakkaan rahoitusosuus 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksessä. 
Mahdollinen unionille jaettu ylijäämä 
palautetaan unionin talousarvioon.

4. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
purkamisen yhteydessä sen omaisuus 
käytetään yhteisyrityksen korvausvastuiden 
ja sen purkamisesta aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen. Mahdollinen 
ylijäämä jaetaan purkamisajankohtana 
osakkaina olevien kesken sen mukaan, 
mikä on kunkin osakkaan rahoitusosuus 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksessä. Tällainen 
unionille jaettu ylijäämä palautetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöön panemiseksi toteutettavaan 
Horisontti 2020 -erityisohjelmaan unionin 
talousarviossa.

Or. fr

Tarkistus 150
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 3 – taulukko – rivi 11

Komission teksti Tarkistus

Teknologian arviointielin 1 % edellä 
olevista IADP/ITD-osuuksista

Teknologian arviointielin 5 % edellä 
olevista IADP/ITD-osuuksista

Or. en

Tarkistus 151
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 3 – taulukko – rivi 12

Komission teksti Tarkistus

Ekologista suunnittelua koskeva 
poikittaistoimi 2 % edellä olevista 
IADP/ITD-osuuksista

Ekologista suunnittelua koskeva 
poikittaistoimi 15 % edellä olevista 
IADP/ITD-osuuksista
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Or. en

Tarkistus 152
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
Liite 3 – taulukko

Komission teksti

100 %

IADP-toimet
Suuret matkustajailma-alukset 32 %

Syöttöliikenteen ilma-alukset 6 %
Pyöriväsiipiset ilma-alukset 12 %

ITD-toimet
Ilma-alusten rungot 19 %

Moottorit 17 %
Järjestelmät 14 %
Poikittaistoimet

Teknologian arviointielin 1 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista
Ekologista suunnittelua koskeva 
poikittaistoimi 

2 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista 

Pienimuotoista lentoliikennettä koskeva 
poikittaistoimi

3 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista

Tarkistus

100 %

IADP-toimet
Suuret matkustajailma-alukset 32 %

Syöttöliikenteen ilma-alukset 6 %
Pyöriväsiipiset ilma-alukset 12 %

ITD-toimet
Ilma-alusten rungot 19 %

Moottorit 17 %
Järjestelmät 14 %
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Poikittaistoimet
Teknologian arviointielin 1 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista 

lukuun ottamatta pienimuotoista 
lentoliikennettä koskevia osuuksia

Ekologista suunnittelua koskeva 
poikittaistoimi 

2 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista 
lukuun ottamatta pienimuotoista 
lentoliikennettä koskevia osuuksia

Pienimuotoinen lentoliikenne 5 % edellä olevista IADP/ITD-osuuksista

Or. en


