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Tarkistus 28
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 29
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 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201311 pyritään vahvistamaan 
vaikutuksia tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/201311

[Horisontti 2020 -puiteohjelma] pyritään 
vahvistamaan vaikutuksia tutkimukseen ja 
innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman rahoitus ja yksityisen 
sektorin varat julkisen ja yksityisen 
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-puiteohjelman ja yksityisen sektorin varat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin keskeisillä aloilla, joilla
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua kumppanuuksiin 
antamalla rahoitusta perussopimuksen
187 artiklan nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

sektorin kumppanuuksiin keskeisillä 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
auttaa saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita, vauhdittaa 
tehokkaammin yksityisiä investointeja ja 
auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Kyseisten kumppanuuksien 
olisi perustuttava pitkäaikaiseen 
sitoutumiseen, niiden olisi oltava 
vastuussa niille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta ja niiden olisi toimittava 
tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin 
liittyvien unionin strategisten tavoitteiden 
mukaisesti. Näiden kumppanuuksien 
hallinnon ja toteutuksen olisi oltava 
avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja 
tehokasta ja annettava kaikille 
kumppanuuksien monenlaisilla 
erityisaloilla aktiivisille sidosryhmille 
mahdollisuus osallistua. Unioni voi 
osallistua kumppanuuksiin antamalla 
rahoitusta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 187 artiklan 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille 
päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

__________________ __________________
11 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

11 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Tarkistus 31
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201311 pyritään vahvistamaan 
vaikutuksia tutkimukseen ja innovointiin 

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201311 pyritään vahvistamaan 
vaikutuksia tutkimukseen ja innovointiin 
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yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin varat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua kumppanuuksiin 
antamalla rahoitusta perussopimuksen 
187 artiklan nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin varat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita, vauhdittaa 
yksityisiä investointeja ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Tällaisten kumppanuuksien olisi 
perustuttava pitkäaikaiseen 
sitoutumiseen, kaikkien kumppaneiden 
tasapuolinen rahoitusosuus mukaan 
luettuna, niiden pitäisi olla vastuussa 
omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja 
ne olisi sovitettava yhteen unionin 
strategisten tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotavoitteiden kanssa. Tällaisten 
kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja 
annettava monenlaisille erityisaloillaan 
aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus 
osallistua. Unioni voi osallistua 
kumppanuuksiin antamalla rahoitusta 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla 
perustetuille yhteisyrityksille päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

__________________ __________________
11 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

11 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

(Katso Horisontti 2020 -asetuksen 19 artikla.)

Perustelu

Tällä lisäyksellä painotetaan Horisontti 2020 -neuvottelujen aikana sovittuja tärkeitä 
periaatteita, jotka koskevat yhteisiä teknologia-aloitteita sekä sitä, mitä niillä olisi saatava 
aikaan.

Tarkistus 32
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o […]/201312

mukaan päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
annettava lisätukea päätöksessä (EU) 
N:o […]/2013 asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

(5) Asetuksen (EU) N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelma] ja 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
”Horisontti 2020” (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o […]/201312

mukaan päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
annettava lisätukea päätöksessä (EU) 
N:o […]/2013 asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

__________________ __________________
12 EUVL … [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

12 EUVL … [Horisontti 2020 -ohjelman 
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.

Tarkistus 33
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o […]/201312

mukaan päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
annettava lisätukea päätöksessä (EU) 

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o […]/201312

mukaan päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille 
voidaan antaa lisätukea päätöksessä (EU) 
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N:o […]/2013 asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

N:o […]/2013 asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

__________________ __________________
12 EUVL … [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

12 EUVL … [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

Or. en

Tarkistus 34
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Niiden osuuksia olisi käytettävä myös
täydentävien toimien suunnitelmassa 
määritettyihin täydentäviin toimiin, joita 
muut osakkaat kuin unioni ja niihin 
kuuluvat oikeussubjektit toteuttavat. Jotta 
saadaan asianmukainen kuva 
vipuvaikutuksesta, kyseiset täydentävät 
toimet olisi katsottava osuuksiksi 
laajempaan polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteiseen 
teknologia-aloitteeseen.

(11) Niiden osuudet, joita käytetään 
täydentävien toimien suunnitelmassa 
määritettyihin täydentäviin toimiin, joita 
muut osakkaat kuin unioni ja niihin 
kuuluvat oikeussubjektit toteuttavat, olisi 
määritettävä määrällisesti. Mainituilla 
osuuksilla tuetaan polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisen 
teknologia-aloitteen laajempia tavoitteita, 
joskaan niiden ei pitäisi suoranaisesti 
katsoa olevan yritykseen liittyviä 
luontoissuorituksia.

Or. en

Tarkistus 35
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Niiden osuuksia olisi käytettävä myös 
täydentävien toimien suunnitelmassa 
määritettyihin täydentäviin toimiin, joita 

(11) Niiden osuuksia olisi käytettävä myös 
täydentävien toimien suunnitelmassa 
määritettyihin täydentäviin toimiin, joita 
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muut osakkaat kuin unioni ja niihin 
kuuluvat oikeussubjektit toteuttavat. Jotta 
saadaan asianmukainen kuva 
vipuvaikutuksesta, kyseiset täydentävät
toimet olisi katsottava osuuksiksi 
laajempaan polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteiseen 
teknologia-aloitteeseen.

muut osakkaat kuin unioni ja niihin 
kuuluvat oikeussubjektit toteuttavat, ja ne 
olisi esitettävä vuotuisessa kertomuksessa. 
Jotta saadaan asianmukainen kuva 
vipuvaikutuksesta, kyseiset täydentävät 
toimet olisi katsottava osuuksiksi 
laajempaan polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteiseen 
teknologia-aloitteeseen.

Or. en

(Katso 4 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus.)

Tarkistus 36
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Mistä tahansa tukikelpoisesta 
laitoksesta voi tulla valittuihin 
hankkeisiin osallistuja tai niiden 
koordinaattori. Asianomaisten poliittisten 
vaatimusten tai työsuunnitelmassa 
esitetyn toimen tavoitteen mukaan 
voidaan edellyttää, että koordinaattori on 
asetuksen (EU) N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissäännöt] mukaisesti muun 
osakkaan kuin unionin oikeussubjekti.

Or. en

Tarkistus 37
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin rahoitusosuutta olisi (15) Unionin rahoitusosuutta olisi 
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hallinnoitava moitteettoman varainhoidon 
periaatteen ja asiaan sovellettavien, 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä 
29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201218 annettujen välillistä 
hallinnointia koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

hallinnoitava moitteettoman varainhoidon 
periaatteen ja asiaan sovellettavien, 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevan 60 artiklan 1–4 kohdassa ja 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä 
29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201218 annettujen välillistä 
hallinnointia koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

__________________ __________________
18 EUVL L 362, 31.12 2012, s. 1. 18 EUVL L 362, 31.12 2012, s. 1.

Or. en

Tarkistus 38
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen suhteen samat 
valtuudet kuin komission suhteen.

(18) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen suhteen samat 
valtuudet kuin komission suhteen. Sama 
koskee Euroopan 
tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan 
parlamenttia.

Or. fr

Tarkistus 39
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Perussopimuksen 287 artiklan Poistetaan.
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1 kohdan nojalla 
tilintarkastustuomioistuin ei välttämättä 
tarkasta unionin perustamien elinten tai 
laitosten tuloja ja menoja koskevia tilejä, 
jos niiden perustamisasiakirjoissa niin 
määrätään. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 
nojalla riippumaton tarkastuselin 
tarkastaa asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen 
elinten tilit ja antaa lausunnon muun 
muassa tilitietojen luotettavuudesta ja 
tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Tilejä ei pitäisi tarkastaa kahteen kertaan. 
Tämän takia on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
tilejä.

Or. en

Tarkistus 40
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Katso Horisontti 2020 -asetuksen 26 artikla.)
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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 26 artiklaan.

Tarkistus 41
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan nojalla tilintarkastustuomioistuin 
ei välttämättä tarkasta unionin perustamien 
elinten tai laitosten tuloja ja menoja 
koskevia tilejä, jos niiden 
perustamisasiakirjoissa niin määrätään. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan nojalla riippumaton 
tarkastuselin tarkastaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten tilit ja antaa 
lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilejä ei pitäisi 
tarkastaa kahteen kertaan. Tämän takia
on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilejä.

(20) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan nojalla tilintarkastustuomioistuin 
ei välttämättä tarkasta unionin perustamien 
elinten tai laitosten tuloja ja menoja 
koskevia tilejä, jos niiden 
perustamisasiakirjoissa niin määrätään. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan nojalla riippumaton 
tarkastuselin tarkastaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten tilit ja antaa 
lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Huolimatta tästä 
lausunnosta, joka ei ole tarkastus, on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaa toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tilit.

Or. fr

Tarkistus 42
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (21) Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
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perustettiin 31 päivään joulukuuta 2017 
asti. Toisella polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksellä on edelleen tuettava 
polttokenno- ja vetyteknologian 
tutkimusohjelmaa laajentamalla toimien 
soveltamisalaa tarkistettujen sääntöjen 
mukaisesti. Tutkimukseen käytettävissä 
olevien varojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi siirtyminen polttokenno-
ja vety-yhteisyrityksestä toiseen olisi 
toteutettava samaan aikaan kuin 
siirtyminen seitsemännestä puiteohjelmasta 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Sen 
vuoksi neuvoston asetus (EY) 
N:o 521/2008 olisi kumottava 
oikeusvarmuuden ja oikeudellisen 
selkeyden takia ja otettava käyttöön 
siirtymäsäännöksiä,

perustettiin 31 päivään joulukuuta 2017 
asti. Toisella polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksellä on edelleen tuettava 
polttokenno- ja vetyteknologian 
tutkimusohjelmaa, jolla pannaan 
täytäntöön polttokenno- ja 
vetyteknologian tutkimusohjelman jäljellä 
olevat toimenpiteet polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen sääntöjen mukaisesti. 
Tutkimukseen käytettävissä olevien 
varojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi siirtyminen polttokenno-
ja vety-yhteisyrityksestä toiseen olisi 
toteutettava samaan aikaan kuin 
siirtyminen seitsemännestä puiteohjelmasta 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Sen 
vuoksi neuvoston asetus (EY) 
N:o 521/2008 olisi kumottava 
oikeusvarmuuden ja oikeudellisen 
selkeyden takia ja otettava käyttöön 
siirtymäsäännöksiä,

Or. en

Perustelu

Olisi syytä tehdä selväksi, että toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys vain panee täytäntöön 
jäljellä olevat toimet, jotka oli alun perin suunniteltu toteutettavan vuoteen 2017 mennessä 
polttokenno- ja vetyteknologiaa koskevan tutkimusohjelman puitteissa – eikä mitään muuta. 
Näiden jäljellä olevien toimien toteuttamisessa olisi noudatettava ”vanhoja” polttokenno- ja 
vetyteknologiaan sovellettavia sääntöjä, kun taas toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
toimien toteuttamisessa olisi noudatettava ”uusia” sääntöjä. Koska tämä on jo sinänsä 
tarpeeksi monimutkaista, mitään muutoksia tai kajoamisia näihin kahteen 
sääntökokonaisuuteen ei pitäisi tapahtua vuosina 2014–2017.

Tarkistus 43
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kun otetaan huomioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleinen 
tavoite, joka on tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoitusympäristön 
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yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen unionin 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 44
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kun otetaan huomioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleinen 
tavoite, joka on tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoitusympäristön 
yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
yhteisyrityksien olisi vältettävä 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
säännöistä poikkeavien sääntöjen 
noudattamista,

Or. en

Tarkistus 45
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Ottaen huomioon 
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perustutkimuksen tärkeyden sellaisten 
läpimurtoideoiden synnyttämisessä, jotka 
mahdollistavat tulevan innovoinnin, 
T&K-yhteistyöhankkeita koskevia 
ehdotuspyyntöjä olisi esitettävä 
polttokenno- ja vetyteknologian 
tutkimuksen alalla Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa toisen polttokenno-
ja vety-yhteisyrityksen toimien lisäksi ja 
niiden rinnalla, erityisesti teknologisen 
valmiuden tasoilla 1–4 tehtävän 
tutkimuksen osalta,

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -asetuksen mukaan yhteisten teknologia-aloitteiden kattamat tutkimuksen ja 
kehityksen toiminnot olisi myös sisällytettävä säännöllisesti esitettäviin ehdotuspyyntöihin 
Horisontti 2020 -työohjelmissa. Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tapauksessa 
tutkimusyhteistyötä olisi tehtävä rinnakkain toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
toimien kanssa alemmilla teknologisen valmiuden tasoilla, jotta yliopistot ja pk-yritykset 
saadaan laajemmin mukaan EU-rahoitteiseen polttokenno- ja vetyteknologian tutkimukseen, 
jotta varmistetaan oikea tasapaino alempien ja ylempien teknologisen valmiuden tasojen 
välillä, luodaan kilpailukykyinen tutkimusympäristö ja vauhditetaan tulevaa innovointia.

Tarkistus 46
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Euroopan tutkimus- ja 
innovointikuilujen sulkemisen 
edesauttamiseksi rakennerahastojen 
kanssa kehitetään täydentävyyttä ja 
tiivistä synergiaa. Mahdollisuuksien 
mukaan edistetään kyseisen kahden 
välineen välistä yhteentoimivuutta. 
Lisäksi kannustetaan käyttämään 
kumulatiivista tai yhdistelmärahoitusta. 
Tässä yhteydessä toimenpiteillä pyritään 
hyödyntämään täysin Euroopan 
lahjakkuusreservin potentiaali ja 
optimoimaan tutkimuksen ja innovoinnin 
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taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
vaikutus, ja vaikka ne muodostavat oman 
kokonaisuutensa, niillä täydennetään 
koheesiopolitiikan rahastojen 
toimintalinjoja ja toimia,

Or. en

Tarkistus 47
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Olisi toteutettava toimia, joilla
edistetään pk-yrityksien, korkeakoulujen 
ja tutkimuskeskuksien osallisuutta. Tässä 
yhteydessä olisi tarkasteltava tekijöitä, 
jotka estävät uusien tulokkaiden 
osallistumisen ohjelmaan, ja niiden 
johdosta olisi toteutettava toimia,

Or. en

Tarkistus 48
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 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 toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
toimiin, esimerkiksi tukemalla 
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asianomaista tutkimusinfrastruktuuria 
taloudellisesti, valmistelemalla ehdotuksia 
tai hyödyntämällä asianomaisten 
toimijoiden tutkimustuloksia tai 
verkostoitumista, tavoitteena vahvistaa 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
toimien alueellisia vaikutuksia ja niiden 
mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 
kasvua alueellisella tasolla,

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti ajoi menestyksellisesti sellaisen uuden artiklan liittämistä 
Horisontti 2020 -puiteasetukseen, jossa nimenomaisesti vaaditaan parempien synergioiden 
luomista Horisontti 2020 -puiteohjelman ja rakennerahastojen välille. Tässä 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 49
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perussopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu 
yhteisyritys, jäljempänä ’toinen 
polttokenno- ja vety-yhteisyritys’, 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi.

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys’, 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi, 
ja sille myönnetään rahoitusta 
31 päivään joulukuuta 2020 asti.

Or. en
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Tarkistus 50
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys’, 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi.

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perussopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu 
yhteisyritys, jäljempänä ’toinen 
polttokenno- ja vety-yhteisyritys’, 
1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi.

Or. en

Perustelu

Se, että pyyntöjä on tulossa samanaikaisesti kahden eri sukupolven yhteisistä 
teknologia-aloitteista (joilla on eri jäsenet, erilaiset säännöt, eri talousarviot) aiheuttaa 
hallinnollisia kustannuksia, lisää EU:n tutkimusrahoituksen monimutkaisuutta ja kätkee 
näkyvistä todelliset rahoitusmäärät, jotka vuosittain kulutetaan. Yhteisten 
teknologia-aloitteiden toteuttamisajanjakso olisi siksi mukautettava Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja tulevien puiteohjelmien toteuttamisajanjaksoon. Lyhentämällä toista 
polttokenno- ja vety-yhteisyritystä koskevaa ajanjaksoa mahdollistetaan myös yhteisyrityksen 
toiminta rajoitetun talousarvion kehyksessä ilman, että suunniteltuja toimenpiteitä joudutaan 
tarkistamaan.

Tarkistus 51
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perussopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu 
yhteisyritys, jäljempänä ’toinen 
polttokenno- ja vety-yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perussopimuksen 187 artiklassa tarkoitettu 
yhteisyritys, jäljempänä ’toinen 
polttokenno- ja vety-yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
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joulukuuta 2014 väliseksi ajaksi. joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi.

Or. ro

Tarkistus 52
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) myötävaikuttaa polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisen 
teknologia-aloitteen tavoitteiden 
saavuttamiseen kehittämällä unioniin
vahva, kestävä ja maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyinen polttokenno- ja 
vetyteknologian ala.

(b) myötävaikuttaa polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisen 
teknologia-aloitteen tavoitteiden 
saavuttamiseen kehittämällä unionin 
jäsenvaltioissa vahva, kestävä ja 
maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen 
polttokenno- ja vetyteknologian ala sekä 
levittämällä tuloksia ja kehittämällä 
valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 53
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– alentaa liikennesovelluksissa käytettävien 
polttokennojärjestelmien 
tuotantokustannuksia ja lisätä samalla 
niiden käyttöikää niin, että ne ovat 
kilpailukykyisiä perinteisiin teknologioihin
nähden,

– alentaa raskaissa liikennesovelluksissa, 
kuten linja-autoissa ja laivoissa,
käytettävien polttokennojärjestelmien 
tuotantokustannuksia ja lisää samalla 
niiden käyttöikää niin, että ne ovat 
kilpailukykyisiä perinteisiin teknologioihin 
nähden,

Or. en



AM\1011987FI.doc 19/71 PE524.727v01-00

FI

Tarkistus 54
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisää vedyn tuotantoa uusiutuvista 
energialähteistä 70 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä,

Or. en

Tarkistus 55
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– nopeasti poistaa vaiheittain käytöstä 
kaiken vedyntuotannon fossiilisista 
polttoaine- ja ydinvoimalähteistä,

Or. en

Tarkistus 56
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– demonstroida laajamittaisesti, että vetyä 
käyttämällä voidaan tukea uusiutuvien 
energialähteiden integroimista 
energiajärjestelmiin, muun muassa 
käyttämällä sitä kilpailukykyisenä energian 
varastointivälineenä uusiutuvista 

– demonstroi laajamittaisesti, ja 
edellyttäen, että toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen rahoitus ei vääristä 
kilpailua markkinoilla, että vetyä 
käyttämällä voidaan tukea uusiutuvien 
energialähteiden integroimista 
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energialähteistä saatavalle sähkölle. energiajärjestelmiin, muun muassa 
käyttämällä sitä kilpailukykyisenä energian 
varastointivälineenä uusiutuvista 
energialähteistä saatavalle sähkölle.

Or. en

Tarkistus 57
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mistä tahansa tukikelpoisesta 
laitoksesta voi tulla osallistuja ja 
koordinaattori hankkeisiin, joita pannaan 
täytäntöön polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen 
teknologia-aloitteen yhteydessä avoimien 
ehdotuspyyntöjen perusteella.

Or. en

Perustelu

Osallistumista (myös koordinaattorin tehtävässä) ei pidä rajoittaa koskemaan ainoastaan 
jäseniä.

Tarkistus 58
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Toimien soveltamisala

1. Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tutkimusohjelmasta 
voidaan 2 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden täyttämiseksi rahoittaa 
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tutkimus- ja kehitystoimia, jotka ovat 
teknologisen valmiuden tasoilla 2–6.
2. Jos toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tutkimusohjelmasta 
suunnitellaan rahoitettavan 
innovointitoimia teknologisen valmiuden 
tasoilla 7–8, epäsuorien toimien 
rahoitusmääriä vähennetään 
osallistumista koskevien sääntöjen 
[22 artikla] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Artiklan tavoitteena on selventää toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toimien 
soveltamisalaa erityisesti sen tutkimusohjelman kattamiin teknologisen valmiuden tasoihin 
nähden. 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 59
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Unioni osallistuu toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
operatiivisiin menoihin, EFTA:n 
määrärahat mukaan luettuina, enintään 
xx miljoonalla 700 miljoonalla eurolla, 
josta muodostuu seuraavasti:

Unioni osallistuu toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
operatiivisiin menoihin, Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltioiden maksuosuudet mukaan 
luettuina, enintään xx miljoonalla 
700 miljoonalla eurolla, josta muodostuu 
seuraavasti:

Or. fr

Tarkistus 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Unioni osallistuu toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
operatiivisiin menoihin, EFTA:n 
määrärahat mukaan luettuina, enintään 
xx miljoonalla 700 miljoonalla eurolla, 
josta muodostuu seuraavasti:

Unioni osallistuu toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
operatiivisiin menoihin, EFTA:n 
määrärahat mukaan luettuina, enintään 
xx miljoonalla 612,5 miljoonalla eurolla, 
josta muodostuu seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotetaan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen budjetin leikkaamista 
12,5 prosentilla sen seurauksena, että monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä 
polttokenno- ja vetyteknologian alan tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalla yhteisen 
teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Sama leikkaus olisi toteutettava 
muidenkin yhteisten teknologia-aloitteiden kohdalla. Samanaikaisesti ehdotetaan toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toteuttamisajanjakson lyhentämistä neljällä vuodella, 
mikä merkitsee uudistetun talousarvion laatimista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 61
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Unioni osallistuu toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
operatiivisiin menoihin, EFTA:n 
määrärahat mukaan luettuina, enintään 
xx miljoonalla 700 miljoonalla eurolla, 
josta muodostuu seuraavasti:

Unioni osallistuu toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
operatiivisiin menoihin, EFTA:n 
määrärahat mukaan luettuina, enintään 
xx miljoonalla 612,5 miljoonalla eurolla, 
josta muodostuu seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Vähennys on oikeasuhteinen Horisontti 2020 -ohjelman kokonaismäärärahojen 
vähentämiseen nähden ja tarpeellinen, jotta ei vaaranneta yhteisyrityksien rahoitusta ja 
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muiden Horisontti 2020 -puiteohjelman ohjelmien ja painopistealojen rahoituksen välistä 
tasapainoa. Määrärahojen oikeasuhteista vähentämistä olisi sovellettava kaikkiin 
yhteisyrityksiin ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin.

Tarkistus 62
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) enintään 600 miljoonaa euroa, joka 
vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
rahoitussitoumusta,

(a) enintään 525 miljoonaa euroa, joka 
vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
rahoitussitoumusta,

Or. en

Perustelu

Vähennys on oikeasuhteinen Horisontti 2020 -ohjelman kokonaismäärärahojen 
vähentämiseen nähden ja tarpeellinen, jotta ei vaaranneta yhteisyrityksien rahoitusta ja 
muiden Horisontti 2020 -puiteohjelman ohjelmien ja painopistealojen rahoituksen välistä 
tasapainoa. Määrärahojen oikeasuhteista vähentämistä olisi sovellettava kaikkiin 
yhteisyrityksiin ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin.

Tarkistus 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) enintään 600 miljoonaa euroa, joka 
vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
rahoitussitoumusta,

(a) enintään 525 miljoonaa euroa, joka 
vastaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
rahoitussitoumusta,

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotetaan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen budjetin leikkaamista 
12,5 prosentilla sen seurauksena, että monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä 
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polttokenno- ja vetyteknologian alan tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalla yhteisen 
teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Sama leikkaus olisi toteutettava 
muidenkin yhteisten teknologia-aloitteiden kohdalla. Samanaikaisesti ehdotetaan toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toteuttamisajanjakson lyhentämistä neljällä vuodella, 
mikä merkitsee uudistetun talousarvion laatimista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) enintään 100 miljoonaa euroa, joka 
vastaa mahdollista 4 artiklan 1 kohdassa 
määritetyn vähimmäismäärän ylittävää 
lisärahoitussitoumusta.

(b) enintään 87,5 miljoonaa euroa, joka 
vastaa mahdollista 4 artiklan 1 kohdassa 
määritetyn vähimmäismäärän ylittävää 
lisärahoitussitoumusta.

Or. en

Perustelu

Tässä ehdotetaan toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen budjetin leikkaamista 
12,5 prosentilla sen seurauksena, että monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin
Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä 
polttokenno- ja vetyteknologian alan tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalla yhteisen 
teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Sama leikkaus olisi toteutettava 
muidenkin yhteisten teknologia-aloitteiden kohdalla. Samanaikaisesti ehdotetaan toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toteuttamisajanjakson lyhentämistä neljällä vuodella, 
mikä merkitsee uudistetun talousarvion laatimista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
puitteissa vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 65
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) enintään 100 miljoonaa euroa, joka 
vastaa mahdollista 4 artiklan 1 kohdassa 
määritetyn vähimmäismäärän ylittävää 

(b) enintään 87,5 miljoonaa euroa, joka 
vastaa mahdollista 4 artiklan 1 kohdassa 
määritetyn vähimmäismäärän ylittävää 



AM\1011987FI.doc 25/71 PE524.727v01-00

FI

lisärahoitussitoumusta. lisärahoitussitoumusta.

Or. en

Perustelu

Vähennys on oikeasuhteinen Horisontti 2020 -ohjelman kokonaismäärärahojen 
vähentämiseen nähden ja tarpeellinen, jotta ei vaaranneta yhteisyrityksien rahoitusta ja 
muiden Horisontti 2020 -puiteohjelman ohjelmien ja painopistealojen rahoituksen välistä 
tasapainoa. Määrärahojen oikeasuhteista vähentämistä olisi sovellettava kaikkiin 
yhteisyrityksiin ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin.

Tarkistus 66
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusosuus suoritetaan määrärahoista, 
jotka osoitetaan unionin yleisessä 
talousarviossa 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 mainitun asetuksen 
209 artiklassa tarkoitetuille elimille.

Rahoitusosuus suoritetaan määrärahoista, 
jotka osoitetaan unionin yleisessä 
talousarviossa Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevaan 
Horisontti 2020 -erityisohjelmaan 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
iv alakohdan sekä 60 artiklan 1–4 kohdan 
ja 61 artiklan mukaisesti mainitun 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille 
elimille.

Or. en

Tarkistus 67
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. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 
valtuutussopimus kattaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
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3 kohtaan ja 60 ja 61 artiklaan sekä 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 1268/2012 40 artiklaan sisältyvät 
näkökohdat, ja lisäksi siihen sisältyy 
seuraavaa:

3 kohtaan ja 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 68
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) järjestelyt, joilla varmistetaan riittävä 
tietojen toimittaminen niin, että komissio 
on täyttää tulosten levittämistä ja 
raportointia koskevat velvollisuutensa;

(d) järjestelyt, joilla varmistetaan riittävä 
tietojen toimittaminen niin, että komissio 
täyttää tulosten levittämistä ja raportointia 
koskevat velvollisuutensa, mukaan lukien 
kaikkia ehdotuksia, avustussopimuksia ja 
kumppaneita koskevat täydelliset tiedot, 
jotka on sisällytettävä Horisontti 2020 
-puiteohjelman yleistietokantaan 
[ECORDA] oikea-aikaisesti;

Or. en

Tarkistus 69
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a) toiselle polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykselle annettava rahoitus, 
josta säädetään liitteessä olevan 
yhtiöjärjestyksen 13 lausekkeen 2 kohdassa 
ja 3 kohdan b alakohdassa;

(a) toiselle polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykselle 
hallintokustannuksia ja epäsuoriin 
toimiin osallistumista varten annettava 
rahoitus, josta säädetään liitteessä olevan 
yhtiöjärjestyksen 13 lausekkeen 2 kohdassa 
ja 3 kohdan b alakohdassa;
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Or. en

Tarkistus 70
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b) edellä 1 artiklassa määritettynä aikana 
suoritettavat, muiden osakkaiden kuin 
unionin tai niihin kuuluvien 
oikeussubjektien vähintään 
300 miljoonan euron luontoissuoritukset, 
jotka vastaavat niille sellaisten 
täydentävien toimien toteuttamisesta 
aiheutuneita menoja, jotka eivät kuulu 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
työsuunnitelmaan ja joilla tuetaan 
polttokenno- ja vetyteknologian alan 
yhteisen teknologia-aloitteen tavoitteita. 
Muista unionin rahoitusohjelmista 
voidaan myöntää tukea näihin menoihin 
sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti. Tällöin unionin rahoitus ei 
saa korvata muilta osakkailta kuin 
unionilta tai niihin kuuluvilta 
oikeussubjekteilta saatavia 
luontoissuorituksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 71
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys ei Tämän asetuksen 1 artiklassa 



PE524.727v01-00 28/71 AM\1011987FI.doc

FI

anna rahoitustukea b alakohdassa 
tarkoitettuihin menoihin. Vastaavat toimet 
on esitettävä vuotuisessa täydentävien 
toimien suunnitelmassa, jossa on esitettävä 
arvio kyseisten osuuksien arvosta.

määritettynä aikana suoritettavat, muiden 
osakkaiden kuin unionin tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien 
lisärahoitussitoumukset, jotka vastaavat 
niille sellaisten täydentävien toimien 
toteuttamisesta aiheutuneita menoja, 
jotka eivät kuulu toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen työsuunnitelmaan ja 
joilla tuetaan polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisen 
teknologia-aloitteen tavoitteita, on 
määritettävä määrällisesti. Muista 
unionin rahoitusohjelmista voidaan 
myöntää tukea näihin menoihin 
sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti. Toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys ei anna rahoitustukea 
b alakohdassa tarkoitettuihin menoihin 
eikä niitä lasketa toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen luontoissuorituksiin. 
Vastaavat toimet on esitettävä vuotuisessa 
täydentävien toimien suunnitelmassa, jossa 
on esitettävä arvio kyseisten osuuksien 
arvosta.

Or. en

Tarkistus 72
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
13 lausekkeen 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen osuuksien arvon 
määrittämiseksi menot on määritettävä 
kyseisten oikeussubjektien tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen, asiaan 
sovellettavien, kunkin oikeussubjektin 
sijoittautumispaikkana olevan valtion 
tilinpäätösstandardien sekä asiaan 
sovellettavien kansainvälisten 

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
13 lausekkeen 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen osuuksien arvon 
määrittämiseksi menot on määritettävä 
kyseisten oikeussubjektien tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen, asiaan 
sovellettavien, kunkin oikeussubjektin 
sijoittautumispaikkana olevan valtion 
tilinpäätösstandardien sekä asiaan 
sovellettavien kansainvälisten 
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tilinpäätösstandardien / IFRS-standardien 
mukaisesti. Oikeussubjektin nimittämä 
riippumaton ulkoinen tilintarkastaja 
varmentaa menot. Toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys tarkistaa osuuksien arvon 
määrityksen. Jos asiasta on edelleen 
epävarmuutta, toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys voi suorittaa oman 
tilintarkastuksen.

tilinpäätösstandardien / IFRS-standardien 
mukaisesti. Oikeussubjektin nimittämä 
riippumaton ulkoinen tilintarkastaja 
varmentaa menot, jotka liittyvät liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 13 lausekkeen 
3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 
osuuksiin. Toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys tarkistaa osuuksien arvon 
määrityksen. Jos asiasta on edelleen 
epävarmuutta, toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys voi suorittaa oman 
tilintarkastuksen. Asianomaisen yhteisön 
on esitettävä suurelle yleisölle vuosittain 
kertomus täydentävistä toimistaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 73
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
13 lausekkeen 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen osuuksien arvon 
määrittämiseksi menot on määritettävä 
kyseisten oikeussubjektien tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen, asiaan 
sovellettavien, kunkin oikeussubjektin 
sijoittautumispaikkana olevan valtion 
tilinpäätösstandardien sekä asiaan 
sovellettavien kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien / IFRS-standardien 
mukaisesti. Oikeussubjektin nimittämä 

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
13 lausekkeen 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen osuuksien arvon 
määrittämiseksi menot on määritettävä 
kyseisten oikeussubjektien tavanomaisten 
kustannuslaskentakäytäntöjen, asiaan 
sovellettavien, kunkin oikeussubjektin 
sijoittautumispaikkana olevan valtion 
tilinpäätösstandardien sekä asiaan 
sovellettavien kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien / IFRS-standardien 
mukaisesti. Oikeussubjektin nimittämä 
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riippumaton ulkoinen tilintarkastaja 
varmentaa menot. Toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys tarkistaa osuuksien arvon 
määrityksen. Jos asiasta on edelleen 
epävarmuutta, toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys voi suorittaa oman 
tilintarkastuksen.

riippumaton ulkoinen tilintarkastaja 
varmentaa menot. Toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys tarkistaa osuuksien arvon 
määrityksen. Jos asiasta on edelleen 
epävarmuutta, komission nimittämä 
tarkastaja voi suorittaa oman 
tilintarkastuksen.

Or. en

Perustelu

Aloitteen täyden riippumattomuuden ja avoimuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 74
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
antaa omat erityiset varainhoitoa koskevat 
säännöksensä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o … [Delegoitu asetus 
varainhoidon malliasetuksesta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia varten] 
mukaisesti.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
12 artiklassa säädetään, toinen 
polttokenno- ja vety-yhteisyritys antaa 
omat erityiset varainhoitoa koskevat 
säännöksensä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o … [Delegoitu asetus 
varainhoidon malliasetuksesta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia varten] 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 75
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Hallintoneuvosto tekee 
henkilöstösääntöjen 110 artiklan 

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
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mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 
1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla 
siirretään nimittävän viranomaisen 
toimivalta pääjohtajalle ja määritetään 
olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet 
siirtää kyseinen toimivalta edelleen.

henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
pääjohtajalle ja määritetään olosuhteet, 
joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet 
siirtää kyseinen toimivalta edelleen. 
Pääjohtajan on ilmoitettava seuraavassa
hallintoneuvoston kokouksessa 
toteutetuista toimivallan siirtämisistä tai 
edelleen siirtämisistä.

Or. fr

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 pääjohtajalle 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 pääjohtaja.

Hallintoneuvosto voi tekemällään 
perustellulla päätöksellä tilapäisesti 
keskeyttää pääjohtajalle 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 pääjohtaja.

Or. fr

Tarkistus 77
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Toiseen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön 
sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia 
ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
pääjohtajaan ja hallintoneuvoston 
jäseniin sovelletaan Euroopan unionin 
erioikeuksista ja vapauksista tehtyä 
pöytäkirjaa.

Or. fr

Tarkistus 78
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen on 
korvattava henkilöstönsä tehtäviään 
suorittaessaan aiheuttamat vahingot 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen on 
korvattava henkilöstönsä ja 
hallintoneuvostonsa jäsenten tehtäviään 
suorittaessaan aiheuttamat vahingot 
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) riidoissa, jotka koskevat toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
henkilöstön tehtäviään suorittaessaan 
aiheuttamien vahinkojen korvaamista;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 80
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden kysymysten osalta, joista ei 
säädetä tässä asetuksessa tai unionin 
muissa säädöksissä, sovelletaan sen 
valtion lainsäädäntöä, jossa toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
kotipaikka sijaitsee.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 81
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti 
muihin osakkaisiin kuin unioniin kuuluvien 
oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
johtopäätökset ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2018 
mennessä.

1. Komissio tekee viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti 
muihin osakkaisiin kuin unioniin kuuluvien 
oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa. 
Siinä on eriteltävä yksityiskohtaisesti eri 
hankkeita varten käytetyt määrät ja mitä 
niillä on saavutettu. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin 
liittyvät huomautuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 82
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti 
muihin osakkaisiin kuin unioniin kuuluvien 
oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
johtopäätökset ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2018 
mennessä.

1. Komissio tekee viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti 
muihin osakkaisiin kuin unioniin kuuluvien 
oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
johtopäätökset ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2018 
mennessä. Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen väliarviointi on osa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia ja toteutetaan sen 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ilmennetään Horisontti 2020 -asetuksen 26 artiklaan tehtyjä muutoksia, 
joissa yhteiset teknologia-aloitteet on selvästi mainittu osana Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia ja sen kohteina.

Tarkistus 83
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017 toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen väliarvioinnin, jossa 

1. Komissio tekee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2017 toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen väliarvioinnin, jossa 
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arvioidaan erityisesti muihin osakkaisiin 
kuin unioniin kuuluvien oikeussubjektien 
sekä muiden oikeussubjektien 
osallistumisen ja osuuksien laajuus 
epäsuorissa toimissa. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin 
liittyvät huomautuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 30 päivään 
kesäkuuta 2018 mennessä.

arvioidaan erityisesti muihin osakkaisiin
kuin unioniin kuuluvien oikeussubjektien 
sekä muiden oikeussubjektien 
osallistumisen ja osuuksien laajuus 
epäsuorissa toimissa. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin johtopäätökset ja niihin 
liittyvät huomautuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä.

Or. ro

Tarkistus 84
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin, jossa arvioidaan erityisesti 
muihin osakkaisiin kuin unioniin 
kuuluvien oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
johtopäätökset ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2018 
mennessä.

1. Komissio edistää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
ulkoista väliarviointia, jossa arvioidaan 
erityisesti:

Or. en

Tarkistus 85
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a alakohta (uusi)



PE524.727v01-00 36/71 AM\1011987FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. muihin osakkaisiin kuin unioniin 
kuuluvien oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa,

Or. en

Tarkistus 86
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen myötävaikutus 
2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, 
arvioituna muun muassa seuraavilla 
suorituskykyindikaattoreilla: julkaistut 
vertaisarviointijulkaisut ja niiden 
vaikutus, haettujen ja myönnettyjen 
patenttien määrä, saavutettu tekninen 
edistys mitattuna teknologisen valmiuden 
tasoja koskevalla asteikolla, perustettujen 
yrityksien määrä, uusien tuotteiden tai 
sovelluksien tuottama kassavirta, luotujen 
työpaikkojen määrä, EU:n ulkopuolisen 
alan kilpailullinen vertailuanalyysi, 

Or. en

Tarkistus 87
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 c. toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen määrällisesti arvioitu 
myötävaikutus 2 artiklan 2 kohdassa 
asetettujen teknisten tavoitteiden 
saavuttamiseen ja mainitun teknisen 
edistyksen tuottaman taloudellisen arvon 
arviointi,

Or. en

Tarkistus 88
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. komissio toimittaa väliarvioinnin 
johtopäätökset ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2018 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 89
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen talousarvion 
uudelleentarkastelu saatetaan toteuttaa 
väliarvioinnin yhteydessä.

Or. en
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(Katso johdanto-osan 20 a kappale)

Perustelu

Väliarvioinnin lopputuloksesta riippuen ja ottaen huomioon kaikki muut asiaankuuluvat 
tekijät mahdollisuus mukauttaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarviota olisi 
sisällytettävä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen perussäädökseen. Yleisesti ottaen 
viittauksia väliarvioinnin yhteydessä mahdollisesti tapahtuvaan talousarvion 
uudelleentarkasteluun olisi vastaavasti sisällytettävä muidenkin yhteisyritysten 
perussäädöksiin.

Tarkistus 90
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii kuuden kuukauden 
kuluessa toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen purkamisesta ja 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
21 lausekkeessa tarkoitetun 
purkamismenettelyn käynnistämisestä 
loppuarvioinnin toisesta polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksestä. Kyseisen 
loppuarvioinnin tulokset esitetään 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio edistää kuuden kuukauden 
kuluessa toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen purkamisesta ja 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
liitteessä olevan yhtiöjärjestyksen 
21 lausekkeessa tarkoitetun 
purkamismenettelyn käynnistämisestä 
ulkoista loppuarviointia toisesta 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksestä; sen 
on sisällettävä vähintään ne näkökohdat, 
joita on arvioitu väliarvioinnissa. 
Kyseisen loppuarvioinnin tulokset esitetään 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 91
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin toiselle 

1. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston antamasta suosituksesta toisen 
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polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle 
myöntämästä rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston antamasta 
suosituksesta komissiolle
perussopimuksen 319 artiklassa määrätyn 
menettelyn mukaisesti.

polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen
talousarvion toteuttamista koskevan 
vastuuvapauden noudattaen menettelyä, 
joka on verrattavissa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
319 artiklassa määrättyyn sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 164–
166 artiklassa säädettyyn menettelyyn, 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomuksen perusteella.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 92
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin toiselle polttokenno-
ja vety-yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston antamasta 
suosituksesta komissiolle perussopimuksen 
319 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti myöntää
talousarvion toteuttamista koskevan 
vastuuvapauden unionin toiselle 
polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle 
myöntämästä rahoitusosuudesta neuvoston 
antamasta suosituksesta ennen 
15. toukokuuta vuonna n+2 
perussopimuksen 319 artiklassa ja 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevassa 164 ja 165 artiklassa määrättyyn 
menettelyyn verrattavissa olevan 
menettelyn ja toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen varainhoitoa 
koskevissa säännöksissä säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 93
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos Euroopan parlamentti ei myönnä 
vastuuvapautta, pääjohtaja 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 pääjohtajan kohtalosta. Menettelyssä ei ole 
kysymys pääjohtajan erottamisesta vaan ainoastaan siitä, että pääjohtaja on velvoitettu 
esittämään eroanomuksensa hallintoneuvostolle, joka päättää, hyväksytäänkö se ja 
tarvitaanko muita toimenpiteitä.

Tarkistus 94
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yhteisyrityksen henkilöstön, 
pääjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten 
on viipymättä ja joutumatta itse 
vastuuseen ilmoitettava OLAFille kaikista 
petoksista, joista he ovat saaneet tietää 
hoitaessaan tehtäviään tai toimeaan. 
Elleivät he täytä tätä velvollisuutta, he 
ovat henkilökohtaisesti vastuussa niiden 
petosten seurauksista, joista he ovat 
saaneet tietää ja joista he eivät ole 
ilmoittaneet OLAFille.
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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 95
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
rahoittamiin toimiin sovelletaan asetusta 
(EU) N:o … [Horisontti 2020 -ohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt]. Kyseisen asetuksen 
nojalla toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys katsotaan 
rahoituselimeksi ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuoriin toimiin liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen 
mukaisesti.

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin sovelletaan 
asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 
-ohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] ja sen 
täytäntöönpanoon liittyviä komission 
päätöksiä. Kyseisen asetuksen nojalla 
toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
katsotaan rahoituselimeksi ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuoriin toimiin liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 96
António Fernando Correia de Campos

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

Asetuksen (EU) N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissäännöt] 8 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti työsuunnitelmissa voidaan 
politiikan erityisvaatimusten tai toimen 
luonteen ja tavoitteen mukaan määrittää 
perusteltuja lisäedellytyksiä, mukaan 
lukien edellytys siitä, että 
koordinaattorien on oltava muun 
osakkaan kuin unionin oikeussubjekti. 
Tällä ei pidä missään oloissa ja koko 
ohjelman toteuttamisaikana asettaa 
kohtuuttomia ehtoja halukkaiden 
osakkaiden ryhtymiselle jäsenen 
oikeussubjektiksi tai rajoittaa sitä; 
avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
periaatteita on sovellettava koko toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen keston 
ajan.

Or. en

Tarkistus 97
Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o …/201s 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissäännöt] 8 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti työsuunnitelmissa voidaan 
politiikan erityisvaatimusten tai toimen 
luonteen ja tavoitteen mukaan määrittää 
perusteltuja lisäedellytyksiä, mukaan 
lukien edellytys siitä, että 
koordinaattorien on oltava muun 
osakkaan kuin unionin oikeussubjekti.

Or. en
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Tarkistus 98
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen järjestämät 
ehdotuspyynnöt on julkaistava 
verkkopohjaisessa Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistujaportaalissa 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevassa 35 artiklassa, 60 artiklan 
1 kohdassa ja 128 artiklan 1 kohdassa 
sekä tämän asetuksen 16 artiklassa 
vahvistettujen avoimuutta ja 
syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käytyjen kolmikantaneuvottelujen aikana toimielimet 
sopivat edistävänsä kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman kehyksessä rahoitettuihin 
ehdotuspyyntöihin liittyvien mahdollisuuksien suurempaa yhdenmukaisuutta. Tässä 
tarkoituksessa komissio lupasi edistää yhteisyrityksien järjestämien ehdotuspyyntöjen 
julkaisemista Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistujaportaalissa. Kaikki sopivat 
noudattavansa tätä lähestymistapaa. Tarkoituksen tavoitteena on muuttaa velvoite 
oikeudelliseksi vaatimukseksi, jolla taataan hakijoille yksinkertaiset ja helposti saatavilla 
olevat tiedot.

Tarkistus 99
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mahdolliset asetuksen (EY) 
N:o 521/2008 nojalla myönnetyt 
käyttämättä jääneet määrärahat siirretään 

5. Asetuksen (EY) N:o 521/2008 nojalla 
myönnetyistä käyttämättä jääneistä 
määrärahoista siirretään toiselle 
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toiselle polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykselle.

polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle 
ainoastaan määrärahat, jotka ovat 
välttämättömiä ensimmäisen polttokenno-
ja vety-yhteisyrityksen (FCH 1) 
julkistamista ehdotuspyynnöistä 
aiheutuvien hallinnollisten menojen 
kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 100
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa rahoitustukea epäsuorille 
tutkimus- ja innovointitoimille pääasiassa 
avustusten muodossa;

(a) antaa rahoitustukea epäsuorille 
tutkimus- ja innovointitoimille pääasiassa
avustusten muodossa; ne myönnetään 
osallistujille avoimien ehdotuspyyntöjen 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 101
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) mahdollistaa oikea-aikainen 
tiedottaminen ehdotuspyynnöistä, 
oikeudellisten asiakirjojen saatavuus, 
arviointiprosessit ja tuloksien avoimuus;

Or. en
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Tarkistus 102
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kun tämä yhtiöjärjestys on hyväksytty 
hyväksymisilmoituksella, uusi energia-alan 
maailmanlaajuinen teollisuusryhmittymä 
AISBL (New Energy World Industry 
Grouping), joka on Belgian lainsäädännön 
mukaisesti perustettu voittoa 
tavoittelematon järjestö (jonka 
rekisteröintinumero on 890025478 ja 
pysyvä toimipaikka Bryssel, Belgia), 
jäljempänä ’teollisuusryhmittymä’, ja

(b) kun tämä yhtiöjärjestys on hyväksytty 
hallintoelimen käsittelyssä, uusi 
energia-alan maailmanlaajuinen 
teollisuusryhmittymä AISBL (New Energy 
World Industry Grouping), joka on Belgian 
lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa 
tavoittelematon järjestö (jonka 
rekisteröintinumero on 890025478 ja 
pysyvä toimipaikka Bryssel, Belgia), 
jäljempänä ’teollisuusryhmittymä’, ja

Or. fr

Tarkistus 103
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – c kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kun tämä yhtiöjärjestys on hyväksytty 
hyväksymisilmoituksella, uusi 
eurooppalainen polttokenno- ja 
vetyteknologian tutkimusryhmittymä 
AISBL (New European Research Grouping 
on Fuel Cells and Hydrogen), joka on 
Belgian lainsäädännön mukaisesti 
perustettu voittoa tavoittelematon järjestö 
(jonka rekisteröintinumero on 
0897.679.372 ja pysyvä toimipaikka 
Bryssel, Belgia), jäljempänä 
’tutkimusryhmittymä’.

(c) kun tämä yhtiöjärjestys on hyväksytty 
hallintoelimen käsittelyssä, uusi 
eurooppalainen polttokenno- ja 
vetyteknologian tutkimusryhmittymä 
AISBL (New European Research Grouping 
on Fuel Cells and Hydrogen), joka on 
Belgian lainsäädännön mukaisesti 
perustettu voittoa tavoittelematon järjestö 
(jonka rekisteröintinumero on 
0897.679.372 ja pysyvä toimipaikka 
Bryssel, Belgia), jäljempänä 
’tutkimusryhmittymä’.

Or. fr



PE524.727v01-00 46/71 AM\1011987FI.doc

FI

Tarkistus 104
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
toisessa polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksessä. Osakkuudesta 
luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille. Luopumisen 
voimaantulosta lähtien entinen osakas 
vapautetaan kaikista muista velvoitteista 
kuin niistä, jotka toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys on hyväksynyt tai jotka 
sille ovat aiheutuneet ennen osakkuudesta 
luopumista.

1. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
toisessa polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksessä. Osakkuudesta 
luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille. Luopumisen 
voimaantulosta lähtien entinen osakas 
vapautetaan kaikista muista velvoitteista 
kuin niistä, jotka toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys on hyväksynyt tai jotka 
sille ovat aiheutuneet ennen osakkuudesta 
luopumista. Osakkuudesta luovuttaessa 
osakkuudestaan luopuvan osakkaan ja 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen
välille perustetaan tili jäljellä olevien 
taloudellisten velvoitteiden suorittamista 
varten.

Or. fr

Tarkistus 105
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hallintoneuvosto arvioi hakemuksen 
ottaen huomioon hakijan 
merkityksellisyyden ja mahdollisen 
lisäarvon polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Tämän jälkeen 
se tekee hakemuksesta päätöksen. Uusien 
jäsenien hyväksymistä koskevien 
sääntöjen olisi oltava julkisia ja avoimia, 
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niiden ei pitäisi aiheuttaa kohtuuttomia 
esteitä, ja kaikki hylkäävät päätökset on 
selkeästi perusteltava kirjallisesti ja 
asetettava ehdokkaan ja valtioiden 
edustajien ryhmän saataville.

Or. en

Tarkistus 106
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen osakkuutta ei voi 
luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteissuostumusta.

2. Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen osakkuutta ei voi 
luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteissuostumusta. 
Tästä suostumuksesta ilmoitetaan 
komissiolle, jolla on oikeus vastustaa 
luovuttamista.

Or. fr

Tarkistus 107
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 5 osa – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kolme komission edustajaa; (a) viisi komission edustajaa;

Or. en

Perustelu

Aiemmalla rahoituskaudella komission edustajia oli viisi.
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Tarkistus 108
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolla on 50 prosentin äänioikeus. 
Komission äänioikeus on jakamaton. 
Teollisuusryhmittymällä on 43 prosentin 
äänioikeus ja tutkimusryhmittymällä 
seitsemän prosentin äänioikeus. 
Osakkaiden on parhaansa mukaan pyrittävä 
yhteisymmärrykseen. Jos siihen ei päästä, 
hallintoneuvosto tekee päätökset vähintään 
75 prosentin äänienemmistöllä, mukaan 
luettuina poissa olevien osakkaiden äänet.

1. Komissiolla on 51 prosentin äänioikeus. 
Komission äänioikeus on jakamaton. 
Teollisuusryhmittymällä on 42 prosentin 
äänioikeus ja tutkimusryhmittymällä 
seitsemän prosentin äänioikeus. 
Osakkaiden on parhaansa mukaan pyrittävä 
yhteisymmärrykseen. Jos siihen ei päästä, 
hallintoneuvosto tekee päätökset vähintään 
75 prosentin äänienemmistöllä, mukaan 
luettuina poissa olevien osakkaiden äänet.

Or. en

Tarkistus 109
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtajalla on oikeus osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijana.

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

Or. en

Perustelu

Valtioiden edustajien ryhmä, tieteellinen komitea ja sidosryhmäfoorumi ovat toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavia elimiä yhtiöjärjestyksen 4 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti. Jotta ne voisivat täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi 
annettava oikeus osallistua sekä hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin 
keskusteluihin. Neuvojen antajalla on oltava puheoikeus.
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Tarkistus 110
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 111
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Tiedekomitean puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin tarkkailijana ja osallistua 
keskusteluihin, mutta hänellä ei 
kuitenkaan ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Valtioiden edustajien ryhmä, tieteellinen komitea ja sidosryhmäfoorumi ovat toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavia elimiä yhtiöjärjestyksen 4 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti. Jotta ne voisivat täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi 
annettava oikeus osallistua sekä hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin 
keskusteluihin. Neuvojen antajalla on oltava puheoikeus.

Tarkistus 112
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 3 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sidosryhmäfoorumin puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin tarkkailijana ja osallistua 
keskusteluihin, mutta hänellä ei 
kuitenkaan ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Valtioiden edustajien ryhmä, tieteellinen komitea ja sidosryhmäfoorumi ovat toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavia elimiä yhtiöjärjestyksen 4 kohdan 
2 alakohdan mukaisesti. Jotta ne voisivat täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi 
annettava oikeus osallistua sekä hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin 
keskusteluihin. Neuvojen antajalla on oltava puheoikeus.

Tarkistus 113
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto vahvistaa oman 
työjärjestyksensä.

Hallintoneuvosto vahvistaa oman 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 114
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 115
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) hyväksyä ja asettaa yleisön saataville 
avoimia ja läpinäkyviä sääntöjä, jotta 
kiinnostuneista osakkaista voi tulla 
yhteisyrityksen jäsenen oikeussubjekteja;

Or. en

Tarkistus 116
Jean-Pierre Audy

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

(e) nimittää tai erottaa pääjohtaja, jatkaa 
hänen toimikauttaan, opastaa häntä ja 
valvoa hänen suoriutumistaan tehtävistään;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 117
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(k a) nimetä julkisen tarjouskilpailun 
perusteella riippumaton tarkastuselin, 
jonka tehtävänä on antaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetty lausunto;

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 118
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(l) hyväksyä ehdotuspyynnöt ja 
tarvittaessa niihin liittyvät osallistumista, 
arviointia, valintaa, sopimuksentekoa ja 

(l) hyväksyä ehdotuspyynnöt;
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arviointimenettelyjä koskevat säännöt;

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman pyyntöjen jättämistä, arviointia, valintaa, sopimuksen 
tekemistä ja arviointia koskeviin menettelyihin liittyviä sääntöjä olisi sovellettava soveltuvin 
osin.

Tarkistus 119
António Fernando Correia de Campos

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

Komission teksti Tarkistus

(l) hyväksyä ehdotuspyynnöt ja tarvittaessa 
niihin liittyvät osallistumista, arviointia, 
valintaa, sopimuksentekoa ja
arviointimenettelyjä koskevat säännöt;

(l) hyväksyy ehdotuspyynnöt ja tarvittaessa 
niihin liittyvät osallistumista, arviointia, 
valintaa, sopimuksentekoa ja
arviointimenettelyjä koskevat säännöt sekä 
avoimuutta koskevat normit;

Or. en

Tarkistus 120
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(m) hyväksyä luettelo rahoitettaviksi 
valituista toimista;

(m) hyväksyä luettelo rahoitettaviksi 
valituista toimista perustuen 
järjestysluetteloon, jonka riippumattomat 
asiantuntijat ovat laatineet 
asetuksessa (EU) N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissäännöt] olevan 37 artiklan 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 121
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(s a) tiedottaa valtioiden edustajien 
ryhmälle, tieteelliselle komitealle ja 
sidosryhmäfoorumille kaikista asioista, 
joilla on merkitystä niiden 
neuvoa-antavan tehtävän kannalta.

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavina eliminä 
valtioiden edustajien ryhmän, tieteellisen komitean ja sidosryhmäfoorumin olisi saatava 
riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 122
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
valintamenettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella. Komissio 
ottaa toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden 
edustajat asianmukaisella tavalla mukaan 
valintamenettelyyn.

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
valintamenettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella. Komissio 
ottaa toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen muiden osakkaiden 
edustajat asianmukaisella tavalla mukaan 
valintamenettelyyn. Euroopan 
parlamentilla on oikeus vastustaa 
nimittämistä.

Or. fr
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Tarkistus 123
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

4. Pääjohtaja suorittaa riippumattomasti
etenkin seuraavat tehtävät:

4. Pääjohtaja suorittaa etenkin seuraavat 
tehtävät:

Or. fr

Perustelu

Pääjohtaja ei toimi itsenäisesti vaan hän toimii henkilöstön tavoin erityisesti 
hallintoneuvoston alaisuudessa sekä yleensä unionin ja muiden osakkaiden etujen hyväksi.

Tarkistus 124
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(c) toimittaa hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi tilinpäätöksen;

(c) tekee tilinpäätöksen ja toimittaa sen
hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

Or. fr

Tarkistus 125
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(i a) laatii vuotuisen kertomuksen 
tutkimus- ja kehitystoiminnassa 
saavutetusta edistyksestä yhteistyössä 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
viestintäosaston kanssa;
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 126
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 127
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(l a) toteuttaa jatkotoimia kaikkien 
suosituksien johdosta, jotka perustuvat 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
loppuarviointiin, toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen väliarviointiin tai 
kaikkiin muihin toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen merkityksellisiin 
arviointeihin oikea-aikaisesti;

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 128
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hallinnoi ehdotuspyyntöjä vuotuisien 
työsuunnitelmien mukaisesti sekä vastaa 
sopimusten tai päätösten hallinnoinnista 
ja koordinoinnista;

(b) hallinnoi ehdotuspyyntöjä, 
riippumattoman asiantuntijapaneelin 
toteuttama arviointi mukaan lukien, 
työsuunnitelmien mukaisesti sekä 
hallinnoi ja koordinoi sopimuksia tai 
päätöksiä

Or. en

Tarkistus 129
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) valvoo tieto- ja 
tiedonedistämisjärjestelmää, jolla pyritään 
takaamaan laaja osallistuminen 
yhteisyrityksen toimiin (ehdotuspyynnöt), 
mukaan lukien yhteys NCP-järjestelmään

Or. en

Tarkistus 130
Silvia-Adriana Ţicău
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Asetusehdotus
Liite 1 – 10 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellinen komitea koostuu enintään 
yhdeksästä jäsenestä. Jäsenet valitsevat
puheenjohtajan keskuudestaan.

1. Tieteellinen komitea koostuu 
28 jäsenestä, yksi jokaisesta 
jäsenvaltiosta, toimikausi on kaksi vuotta 
ja voidaan uusia. Ryhmä valitsee
puheenjohtajan keskuudestaan yhden 
vuoden toimikaudeksi. Sen 
koostumuksessa kunnioitetaan 
sukupuolten tasa-arvoa noudattaen 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
16 artiklaa.

Or. ro

Tarkistus 131
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenet edustavat tasapainoisesti 
maailmanluokan tunnustettua 
asiantuntemusta tiedeyhteisöstä, 
teollisuudesta ja sääntelyelimistä. 
Kokonaisuutena tieteellisen komitean 
jäsenten osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava kyseinen tekninen toimiala, jotta 
se voi antaa tieteelliseen tietoon 
pohjautuvia suosituksia toiselle 
polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle.

2. Jäsenet edustavat tasapainoisesti 
maailmanluokan tunnustettua 
asiantuntemusta tiedeyhteisöstä, 
teollisuudesta ja sääntelyelimistä. 
Kokonaisuutena tieteellisen komitean 
jäsenten osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava kyseinen tekninen toimiala, jotta 
se voi antaa tieteelliseen tietoon 
pohjautuvia suosituksia toiselle 
polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle. 
Komitean kokoonpanossa on pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen 
asetuksen (EU N:o …/2013 [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 132
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 4 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa neuvoja vuotuisten
työsuunnitelmien tieteellisistä 
painotuksista;

(a) antaa neuvoja vuotuisten 
työsuunnitelmien tieteellisistä 
painotuksista, mukaan lukien luonnokset 
ehdotuspyyntöjen teksteiksi;

Or. en

Tarkistus 133
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) antaa neuvoja strategisten 
tutkimuslinjausten tieteellisistä 
painotuksista;

Or. en

Tarkistus 134
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Tieteellisen 
komitean puheenjohtaja kutsuu kokoukset 
koolle.

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Tieteellisen komitean puheenjohtaja kutsuu 
kokoukset koolle.

Or. en
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Tarkistus 135
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Tieteellisen 
komitean puheenjohtaja kutsuu kokoukset 
koolle.

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Tieteellisen komitean puheenjohtaja kutsuu 
kokoukset koolle.

Or. en

Tarkistus 136
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Tieteellisen
komitean puheenjohtaja kutsuu kokoukset 
koolle.

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Tieteellisen komitean puheenjohtaja kutsuu 
kokoukset koolle.

Or. en

Tarkistus 137
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavana elimenä 
tieteellisen komitean olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 138
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tieteellinen komitea vahvistaa oman 
työjärjestyksensä.

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

Or. en

Tarkistus 139
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Edustajien 
ryhmän puheenjohtaja kutsuu kokoukset 
koolle. Pääjohtaja ja hallintoneuvoston 
puheenjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat näihin kokouksiin.

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Edustajien ryhmän puheenjohtaja kutsuu 
kokoukset koolle. Pääjohtaja ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja tai heidän 
edustajansa osallistuvat näihin kokouksiin.
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Or. en

Tarkistus 140
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

(c) yhteydet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan;

(c) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 141
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) toisen polttokenno- ja vety-
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 142
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavana elimenä 
valtioiden edustajan ryhmän olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä 
seikoista.

Tarkistus 143
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toiseen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykseen osallistuvien 
valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa 
oman työjärjestyksensä.

6. Toiseen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykseen osallistuvien 
valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa 
oman työjärjestyksensä ja asettaa sen 
yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 144
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Jotta valtioiden edustajien ryhmä 
voisi täyttää tehtävänsä tämän lausekkeen 
3, 4 ja 5 kohtaan nähden, 
toimitusjohtajan olisi annettava sille 
säännöllisesti kaikki merkitykselliset 
tiedot ehdotuspyyntöjen tuloksista, 
valtiokohtaisesta osallistumisesta ja 
osallistujista, mukaan lukien 
rahoitustiedot ja jäsenien 
yksityiskohtaisesti eritellyt 
luontoissuoritukset.

Or. en

Tarkistus 145
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
toiminnasta, ja sitä pyydetään esittämään 
huomautuksia.

2. Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
toiminnasta säännöllisesti, erityisesti 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin 
osallistumisesta, kunkin pyynnön 
tuloksesta ja hankkeen toteutuksesta, 
synergioista muiden asianmukaisten 
unionin ohjelmien kanssa, toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
talousarvion toteuttamisesta ja 
tutkimustulosten levittämisestä ja 
hyödyntämisestä, ja sitä pyydetään 
esittämään huomautuksia.

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen neuvoa-antavana elimenä 
sidosryhmäfoorumin olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista.
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Tarkistus 146
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
toiminnasta, ja sitä pyydetään esittämään 
huomautuksia.

2. Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan 
säännöllisesti toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen toiminnasta, ja sitä 
pyydetään esittämään huomautuksia.

Or. en

Tarkistus 147
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 148
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rahoitettavaksi valitut toimet mukaan,
lukien niiden jakautuminen 
osallistujatyypeittäin (mukaan lukien 
pk-yritykset) ja valtioittain, sekä toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
rahoitusosuus yksittäisille osallistujille ja 
toimille.

(c) rahoitettavaksi valitut toimet mukaan 
lukien niiden jakautuminen 
osallistujatyypeittäin (mukaan lukien 
pk-yritykset), valtiokohtaiset tilastot, sekä 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
rahoitusosuus yksittäisille osallistujille ja 
toimille.

Or. en

Tarkistus 149
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
raportoi vuosittain komissiolle asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

3. Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
raportoi vuosittain komissiolle ja 
budjettivallan käyttäjille.

Toimitusjohtajan on toimitettava 
tilinpäätös ja edellisvuoden tase 
tilintarkastustuomioistuimelle kahden 
kuukauden kuluessa kunkin 
varainhoitovuoden päättymisestä. 
Tilintarkastustuomioistuin voi tehdä 
tarkastuksia, mukaan lukien paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia.

Or. en
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Tarkistus 150
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Riippumattoman tarkastuselimen on 
tarkastettava toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tilit siten kuin
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdassa säädetään.

4. Tilintarkastustuomioistuimen on 
tarkastettava toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tilit 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä.
Tilintarkastustuomioistuin ottaa työssään 
huomioon sen riippumattoman 
tarkastuselimen työn, jonka tehtävänä on 
antaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa
säädetty lausunto;

Or. fr

Tarkistus 151
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Riippumattoman tarkastuselimen on 
tarkastettava toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tilit siten kuin 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdassa säädetään.

4. Tilintarkastustuomioistuimen on 
tarkastettava toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tilit perussopimuksen 
287 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 152
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
tilejä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 154
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tilintarkastustuomioistuin laatii 
vuotuisen erityiskertomuksen toisesta 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksestä.

Or. en

Tarkistus 155
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
antaa sääntöjä osakkaisiin, elimiin ja 
henkilöstöön liittyvien eturistiriitojen 
estämiseksi tai hallitsemiseksi. Kyseisillä 
säännöillä on estettävä hallintoneuvostoon 
kuuluvien osakkaiden edustajien 
eturistiriidat.

2. Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen hallintoneuvoston on 
annettava sääntöjä osakkaisiin, elimiin ja 
henkilöstöön liittyvien eturistiriitojen 
estämiseksi tai hallitsemiseksi. Kyseisillä 
säännöillä on estettävä hallintoneuvostoon 
kuuluvien osakkaiden edustajien 
eturistiriidat.

Or. en

Tarkistus 156
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 21 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

On johdonmukaista palauttaa mahdollinen ylijäämää Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Tarkistus 157
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 1.4.3

Komission ehdotus
1.4.3. Tulos- ja vaikutusindikaattorit 

Ehdotuksessa esitetään, että toista polttokenno- ja 
vety-yhteisyritystä seurataan vuosina 2014–2020 tietyillä 
keskeisillä suorituskykyindikaattoreilla ohjelman 
erityistavoitteiden mukaisesti.

Alue Keskeisen 
suorituskykyindikaattorin kuvaus Päämäärä Milloin?

Toimintatavoite 1

Yksityiset ja julkiset menot, jotka
liittyvät T&K- ja 
innovointitoimiin ja varhaista 
käyttöönottoa tukeviin toimiin 
Euroopassa (yhteisyrityksen 
käynnistämät toimet)

> 
1,4 miljardia 

euroa 
vuosina 

2014–2020 

Vuoteen 2020 
mennessä

Toimintatavoite 2 Pk-yritysten osallistuminen 
yhteisyrityksen ohjelmaan ≥ 25 %

Jokaisen 
ehdotuspyynnön 

yhteydessä

Toimintatavoite 3

Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen 
demonstrointihankkeet 
jäsenvaltioissa ja alueilla, joille 
annetaan tukea EU:n 
rakennerahastoista

7 hanketta Vuoteen 2020 
mennessä

Toimintatavoite 4

Avustuksen saamiseen kuluva aika 
(pyynnön päättymisestä 
avustussopimuksen tekemiseen)

Maksun suorittamiseen kuluva 
aika

< 180 päivää

< 90 päivää

Jokaisen 
ehdotuspyynnön 

yhteydessä

Tarkistus
1.4.3. Tulos- ja vaikutusindikaattorit 
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Ehdotuksessa esitetään, että toista polttokenno- ja vety-yhteisyritystä seurataan 
vuosina 2014–2020 tietyillä keskeisillä suorituskykyindikaattoreilla ohjelman 
erityistavoitteiden mukaisesti.

Alue Keskeisen 
suorituskykyindikaattorin kuvaus Päämäärä Milloin?

Toimintatavoite 1

Yksityiset ja julkiset menot, jotka 
liittyvät T&K- ja innovointitoimiin 
ja varhaista käyttöönottoa tukeviin 
toimiin Euroopassa (yhteisyrityksen 
käynnistämät toimet)

> 1,4 miljardia 
euroa vuosina 

2014–2020 

Vuoteen 2020 
mennessä

Toimintatavoite 2 Pk-yritysten osallistuminen 
yhteisyrityksen ohjelmaan ≥ 25 %

Jokaisen 
ehdotuspyynnön 

yhteydessä

Toimintatavoite 3

Toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen 
demonstrointihankkeet 
jäsenvaltioissa ja alueilla, joille 
annetaan tukea EU:n 
rakennerahastoista

35 hanketta Vuoteen 2020 
mennessä

Toimintatavoite 4

Avustuksen saamiseen kuluva aika 
(pyynnön päättymisestä 
avustussopimuksen tekemiseen)

Maksun suorittamiseen kuluva aika

< 180 päivää

< 90 päivää

Jokaisen 
ehdotuspyynnön 

yhteydessä

Or. en


