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Tarkistus 61
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 62
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 63
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS
yhteisyrityksen perustamisesta 
Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitetta varten

yhteisyrityksen perustamisesta 
Innovatiiviset hoidot 2 -aloitetta varten
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(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

(Jos tämä tarkistus hyväksytään, vastaava muutos on tehtävä kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus 64
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 168 artiklan 
5 kohdan, 183 artiklan ja 184 artiklan,

Or. en

Perustelu

On useita syitä, joiden perusteella ehdotetun aloitteen täytäntöönpano olisi Lissabonin 
sopimuksen yhteispäätösartiklan mukaista: IMI-aloite on kannustintoimenpide, jonka 
tavoitteena on varmistaa kansanterveyden korkea taso (168 artikla), ja ehdotus koskee sitä, 
miten puiteohjelma pannaan täytäntöön (183 artikla). Lisäksi ehdotetaan, että yksityisen 
sektorin lisäksi myös julkisen sektorin edustajat (jäsenvaltioiden ohjelmat) voisivat olla IMI:n 
osakkaita (siksi 184 ja 185 artikla).

Tarkistus 65
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan yhteisön seitsemännen 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelman (2007–
2013)8 täytäntöön panemiseksi 
toteutettavasta erityisohjelmasta 
”Yhteistyö” 19 päivänä joulukuuta 2006 
tehdyssä neuvoston 

(2) Euroopan yhteisön seitsemännen 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelman (2007–
2013)1 täytäntöön panemiseksi 
toteutettavasta erityisohjelmasta 
”Yhteistyö” 19 päivänä joulukuuta 2006 
tehdyssä neuvoston 
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päätöksessä 2006/971/EY määritettiin, 
mitä erityisiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia oli tarkoitus tukea, mukaan 
lukien innovatiivisia lääkkeitä koskevaan 
yhteiseen teknologia-aloitteeseen liittyvä 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 
unionin ja Euroopan lääketeollisuuden 
yhdistysten liiton, jäljempänä EFPIA, 
välillä.

päätöksessä 2006/971/EY määritettiin, 
mitä erityisiä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia oli tarkoitus tukea, mukaan 
lukien innovatiivisia lääkkeitä koskevaan 
yhteiseen teknologia-aloitteeseen liittyvä 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuus, johon kuuluu sidosryhmien, 
kuten teollisuuden, 
tutkimusorganisaatioiden, potilaiden, 
tiedelaitosten ja kliinikkojen, välinen tiivis 
yhteistyö.

__________________ __________________
8 EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86. 8 EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86.

Or. en

Perustelu

Neuvoston päätöksessä N:o 2006/971/EY ei erikseen mainita, että yhteisyrityksen pitäisi olla 
unionin ja EFPIA:n välinen, vaan siinä sanotaan, että on mahdollista perustaa yhteisiä 
teknologia-aloitteita.

Tarkistus 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 
(2014−2020) … 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/2013/EU)10 pyritään vaikuttamaan 
laajemmin tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma 
ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä unionin tavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Unioni voisi osallistua 
mainittuihin kumppanuuksiin myöntämällä 

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/2013 pyritään vaikuttamaan 
laajemmin tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma 
ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä unionin tavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
olisi perustuttava pitkäaikaiseen 
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rahoitusta yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti.

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 voisi osallistua 
mainittuihin kumppanuuksiin myöntämällä 
rahoitusta yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti.

__________________ __________________
10 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelma).

10 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelma).

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 67
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 
(2014−2020) … 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/2013/EU)10 pyritään vaikuttamaan 
laajemmin tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma 

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 
(2014−2020) … 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/2013/EU)10 pyritään vaikuttamaan 
laajemmin tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma 
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ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä unionin tavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Unioni voisi osallistua 
mainittuihin kumppanuuksiin myöntämällä 
rahoitusta yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti.

ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä unionin tavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
olisi oltava kaikkien kumppanusten 
tasapuolisen rahoitusosuuden mukainen, 
samalla kun niiden hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava läpinäkyvää, 
avointa ja tehokasta. Unioni voisi 
osallistua mainittuihin kumppanuuksiin 
myöntämällä rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu perussopimuksen 
187 artiklan nojalla päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

__________________ __________________
10 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelma).

10 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelma).

Or. en

Tarkistus 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 tehdyn neuvoston 
päätöksen (EU) N:o […]/201311 mukaisesti 
olisi myönnettävä lisätukea 
yhteisyrityksille, jotka on perustettu 
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla 
päätöksessä (EU) N:o […]/2013 
täsmennetyin edellytyksin.

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
… päivänä …kuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/2013 ja Horisontti 
2020 -puiteohjelman (2014–2020)11

täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 tehdyn neuvoston 
päätöksen (EU) N:o …/2013 mukaisesti 
olisi myönnettävä lisätukea 
yhteisyrityksille, jotka on perustettu 
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla 
päätöksessä (EU) N:o […]/2013 
täsmennetyin edellytyksin.
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__________________ __________________
11 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisohjelma).

11 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman 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 69
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 tehdyn neuvoston 
päätöksen (EU) N:o […]/201311 mukaisesti 
olisi myönnettävä lisätukea 
yhteisyrityksille, jotka on perustettu 
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla 
päätöksessä (EU) N:o […]/2013 
täsmennetyin edellytyksin.

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 tehdyn neuvoston 
päätöksen (EU) N:o […]/201311 mukaisesti 
voidaan myöntää lisätukea 
yhteisyrityksille, jotka on perustettu 
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla 
päätöksessä (EU) N:o […]/2013 
täsmennetyin edellytyksin.

__________________ __________________
11 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisohjelma).

11 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisohjelma).

Or. en

Tarkistus 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
koskemaan kaikkea biotieteen alalla 
toteutettavaa tutkimusta ja innovointia. 
Alat olisivat kansanterveydellisesti 
merkittäviä, kuten Maailman 
terveysjärjestön kertomuksessa Priority 
medicines for Europe and the World
todetaan; kertomusta saatetaan parhaillaan 
ajan tasalle ja uusi versio on tarkoitus 
julkaista vuonna 2013. Aloitteella olisi 
näin ollen pyrittävä osallistamaan entistä 
useammat kumppanit – kuten markkina-
arvoltaan keskisuuret yritykset (mid-cap) –
jotka edustavat eri aloja (esimerkiksi 
biolääketieteellinen kuvantaminen, 
lääketieteellinen tietotekniikka, 
diagnoosimenetelmät ja/tai eläinten 
terveyteen liittyvät teollisuuden alat). 
Laajemmalla osallistamisella edistettäisiin 
uusien lähestymistapojen ja tekniikan 
kehittämistä sellaisten sairauksien 
ennaltaehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi ja 
hoitamiseksi, jotka vaikuttavat 
merkittävästi kansanterveyteen.

(8) Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
koskemaan kaikkea biotieteen alalla 
toteutettavaa tutkimusta ja innovointia. 
Alat olisivat kansanterveydellisesti 
merkittäviä, kuten Maailman 
terveysjärjestön raportissa Priority 
medicines for Europe and the World
todetaan; raporttia saatetaan parhaillaan 
ajan tasalle ja uusi versio on tarkoitus 
julkaista vuonna 2013. Aloitteella olisi 
näin ollen pyrittävä osallistamaan entistä 
useammat kumppanit – kuten pk-yritykset 
(mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset) ja 
markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset 
(mid-cap) sekä keskisuuret yritykset, jotka 
eivät ole oman pääoman ehtoisilla 
markkinoilla ja joilla on 
innovaatiopotentiaalia – jotka edustavat 
eri aloja (esimerkiksi biolääketieteellinen 
kuvantaminen, lääketieteellinen 
tietotekniikka, diagnoosimenetelmät ja/tai 
eläinten terveyteen liittyvät teollisuuden 
alat). Laajemmalla osallistamisella 
edistettäisiin uusien lähestymistapojen ja 
tekniikan kehittämistä sellaisten 
sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, 
diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi, jotka 
vaikuttavat merkittävästi kansanterveyteen.

Or. en

Tarkistus 71
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
koskemaan kaikkea biotieteen alalla 
toteutettavaa tutkimusta ja innovointia. 
Alat olisivat kansanterveydellisesti 
merkittäviä, kuten Maailman 
terveysjärjestön kertomuksessa Priority 
medicines for Europe and the World 
todetaan; kertomusta saatetaan 
parhaillaan ajan tasalle ja uusi versio on 
tarkoitus julkaista vuonna 2013. 
Aloitteella olisi näin ollen pyrittävä 
osallistamaan entistä useammat kumppanit 
– kuten markkina-arvoltaan keskisuuret 
yritykset (mid-cap) – jotka edustavat eri 
aloja (esimerkiksi biolääketieteellinen 
kuvantaminen, lääketieteellinen 
tietotekniikka, diagnoosimenetelmät ja/tai 
eläinten terveyteen liittyvät teollisuuden 
alat). Laajemmalla osallistamisella 
edistettäisiin uusien lähestymistapojen ja 
tekniikan kehittämistä sellaisten 
sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, 
diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi, jotka 
vaikuttavat merkittävästi kansanterveyteen.

(8) Hoitojen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
koskemaan kansanterveyden ja biotieteen 
alalla toteutettavaa asiaankuuluvaa 
tutkimusta ja innovointia ottaen huomioon 
tarpeen ehkäistä sairauksia sekä 
asiaankuuluvat sosiaaliset näkökohdat. 
Alat olisivat kansanterveydellisesti 
merkittäviä, kuten Maailman 
terveysjärjestö myös ensisijaislääkkeitä 
(priority medicines) Euroopassa 
koskevassa kertomuksessaan ja 
jäsenvaltioiden kansanterveyslaitokset 
toteavat. Aloitteella olisi näin ollen 
pyrittävä osallistamaan entistä useammat 
kumppanit, jotka edustavat eri julkisia ja 
yksityisiä aloja (esimerkiksi 
biolääketieteellinen kuvantaminen, 
lääketieteellinen tietotekniikka, fytoterapia 
eli kasvilääkintä, bakteerihoito, 
ravitsemus, diagnoosimenetelmät ja/tai 
eläinten terveyteen liittyvät teollisuuden 
alat) ja soveltamaan monialaista 
lähestymistapaa, minkä avulla 
saavutettaisiin synergioita 
biolääketieteiden, muiden 
luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden 
välillä. Laajemmalla osallistamisella 
edistettäisiin uusien lähestymistapojen ja 
tekniikan kehittämistä elämäntapa- ja 
ympäristötekijöiden ymmärtämiseksi sekä 
sellaisten sairauksien 
ennaltaehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi ja 
hoitamiseksi, jotka vaikuttavat 
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merkittävästi kansanterveyteen.

Or. en

Tarkistus 72
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
koskemaan kaikkea biotieteen alalla 
toteutettavaa tutkimusta ja innovointia. 
Alat olisivat kansanterveydellisesti 
merkittäviä, kuten Maailman 
terveysjärjestön kertomuksessa Priority 
medicines for Europe and the World
todetaan; kertomusta saatetaan 
parhaillaan ajan tasalle ja uusi versio on 
tarkoitus julkaista vuonna 2013. 
Aloitteella olisi näin ollen pyrittävä 
osallistamaan entistä useammat kumppanit 
– kuten markkina-arvoltaan keskisuuret 
yritykset (mid-cap) – jotka edustavat eri 
aloja (esimerkiksi biolääketieteellinen 
kuvantaminen, lääketieteellinen 
tietotekniikka, diagnoosimenetelmät ja/tai 
eläinten terveyteen liittyvät teollisuuden 
alat). Laajemmalla osallistamisella 
edistettäisiin uusien lähestymistapojen ja 
tekniikan kehittämistä sellaisten 
sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, 
diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi, jotka 
vaikuttavat merkittävästi kansanterveyteen.

(8) Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
koskemaan sellaista biotieteen alalla 
toteutettavaa tutkimusta ja innovointia, 
jossa voidaan odottaa tämän välineen 
tuottavan lisäarvoa. Alat olisivat 
kansanterveydellisesti merkittäviä, kuten 
Maailman terveysjärjestön vuonna 2013 
ajan tasalle saatetussa kertomuksessa 
Priority medicines for Europe and the 
World todetaan. Aloitteella olisi näin ollen 
pyrittävä osallistamaan entistä useammat 
kumppanit – kuten pk-yritykset ja
markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset 
(mid-cap) – jotka edustavat eri aloja 
(esimerkiksi biolääketieteellinen 
kuvantaminen, lääketieteellinen 
tietotekniikka, diagnoosimenetelmät ja/tai 
eläinten terveyteen liittyvät teollisuuden 
alat). Laajemmalla osallistamisella, joka 
käsittää myös tutkimusorganisaatioiden ja 
potilasjärjestöjen antaman 
tarkoituksenmukaisen panoksen,
edistettäisiin uusien lähestymistapojen ja 
tekniikan kehittämistä sellaisten 
sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, 



PE524.772v01-00 12/99 AM\1012280FI.doc

FI

diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi, jotka 
vaikuttavat merkittävästi kansanterveyteen.

Or. en

Tarkistus 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Aloitetta jatkettaessa olisi myös 
otettava huomioon kokemukset, joita on 
saatu IMI-yhteisyrityksen toimintaan 
liittyen, kuten sen väliarvioinnin tulokset ja 
sidosryhmien suositukset14, ja aloite olisi 
pantava täytäntöön noudattaen tarkoitusta 
paremmin vastaavia rakenteita ja sääntöjä, 
jotta tehostetaan toimintaa ja varmistetaan 
sen yksinkertaistaminen. Tässä 
tarkoituksessa Innovatiiviset lääkkeet 2 -
aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen, 
jäljempänä ’IMI2-yhteisyritys’, olisi 
hyväksyttävä tarpeitaan vastaavia 
varainhoitoa koskevia sääntöjä unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 
25 päivänä lokakuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) 
N:o 966/201215 olevan 209 artiklan 
mukaisesti.

(9) Aloitetta kehitettäessä olisi myös 
otettava huomioon kokemukset, joita on 
saatu IMI-yhteisyrityksen toimintaan 
liittyen, kuten sen väliarvioinnin tulokset ja 
sidosryhmien suositukset14, ja aloite olisi 
pantava täytäntöön noudattaen tarkoitusta 
paremmin vastaavia rakenteita ja sääntöjä, 
jotta tehostetaan toimintaa ja varmistetaan 
sen yksinkertaistaminen, ja laajentaen sen 
tavoitteita lääkkeitä laajemmalle 
kattamaan hoitojen käsitteen. Siksi IMI-
yhteisyritystä olisi jatkettava Innovatiiviset 
hoidot -aloitteena (jäljempänä ’ITI’).

__________________ __________________
15 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 15 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(Tarkistus, jossa IMI2 muutetaan muotoon ITI, koskee koko tekstiä.)
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Tarkistus 74
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) IMI2-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti niin, että osallistujat suojelevat, 
hyödyntävät ja jakavat tutkimustuloksiaan 
tavalla, joka mahdollistaa 
tutkimustietojen laajan levittämisen ja 
lopputuotteen edullisen saatavuuden.

Or. en

Tarkistus 75
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) IMI2-yhteisyrityksen yksityiset
osakkaat ovat kirjallisesti ilmaisseet
suostumuksensa IMI2-yhteisyrityksen 
toimialalla toteutettavan 
tutkimustoiminnan toteuttamiseksi 
noudattaen rakennetta, joka soveltuu 
paremmin julkisen ja yksityisen 
kumppanuuden luonteeseen. Yksityistä 
sektoria edustavien IMI2-yhteisyrityksen 
osakkaiden olisi hyväksyttävä liitteessä 
oleva yhtiöjärjestys kirjallisella 
vahvistuksella.

(10) ITI-yhteisyrityksen osakkaiden on
kirjallisesti ilmaistava suostumuksensa 
ITI-yhteisyrityksen toimialalla 
toteutettavan tutkimustoiminnan 
toteuttamiseksi noudattaen rakennetta, joka 
soveltuu paremmin julkisen ja yksityisen 
kumppanuuden luonteeseen. ITI-
yhteisyrityksen osakkaiden olisi 
hyväksyttävä liitteessä oleva yhtiöjärjestys 
kirjallisella vahvistuksella.

Or. en
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Tarkistus 76
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden 
kehittämiseksi edelleen sen jäsenyyden 
olisi oltava avoin muille oikeussubjekteille. 
Lisäksi oikeussubjekteilla, jotka ovat 
kiinnostuneita tukemaan IMI2-
yhteisyrityksen tavoitteita omalla 
erityisellä tutkimusalallaan, olisi oltava 
mahdollisuus ryhtyä IMI2-yhteisyrityksen 
assosioituneiksi kumppaneiksi.

(11) ITI-yhteisyrityksen tavoitteiden 
kehittämiseksi edelleen sen jäsenyyden 
olisi oltava avoin kaikille unioniin 
sijoittautuneille oikeussubjekteille. 
Unioniin tai puiteohjelmaan 
assosioituneisiin muihin maihin 
sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jotka 
ovat kiinnostuneita tukemaan ITI-
yhteisyrityksen tavoitteita omalla 
erityisellä tutkimusalallaan, olisi oltava 
mahdollisuus ryhtyä ITI-yhteisyrityksen 
osakkaiksi.

Or. en

Tarkistus 77
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Yksityisten osakkaiden 
rahoitusosuuksien olisi liityttävä IMI2-
yhteisyrityksen hallinnollisiin 
kustannuksiin ja – yhdessä 
assosioituneiden kumppaneiden kanssa 
niiden oman erityisen tutkimusalan osalta 
– yhteisrahoitukseen, jota tarvitaan IMI2-
yhteisyrityksen tukemien tutkimus- ja 
innovointitoimien toteuttamiseksi.

(13) Osakkaiden osuuksien 
rahoitusosuuksien olisi liityttävä ITI-
yhteisyrityksen hallinnollisiin 
kustannuksiin ja yhteisrahoitukseen, jota 
tarvitaan ITI-yhteisyrityksen tukemien 
tutkimus- ja innovointitoimien 
toteuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 78
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Osallistuttaessa IMI2-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin olisi
noudatettava …2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o [… ]/2013 tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevista säännöistä16.

(14) Osallistuttaessa IMI2-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin on
noudatettava …2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o [… ]/2013 tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevista säännöistä16.

__________________ __________________
16 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumissäännöt).

16 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumissäännöt).

Or. en

Tarkistus 79
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin rahoitusosuutta olisi
hallinnoitava noudattaen moitteettoman 
varainhoidon periaatetta ja välillistä 
hallinnointia koskevia asianmukaisia 
sääntöjä, jotka on vahvistettu 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
ja 29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201217 unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä17.

(15) Unionin rahoitusosuutta olisi 
hallinnoitava noudattaen moitteettoman 
varainhoidon periaatetta ja välillistä 
hallinnointia koskevia asianmukaisia 
sääntöjä, jotka on vahvistettu 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevan 60 artiklan 1–4 kohdassa ja 
29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa 
komission delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201217 unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä17.
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__________________ __________________
17 EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1. 17 EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Tarkistus 80
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava IMI2-yhteisyrityksen suhteen samat 
valtuudet kuin komission suhteen.

(18) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava IMI2-yhteisyrityksen suhteen samat 
valtuudet kuin komission suhteen. Sama 
koskee myös Euroopan 
tilintarkastustuomioistuinta ja Euroopan 
parlamenttia.

Or. fr

Tarkistus 81
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 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 mukaisesti 
riippumaton tilintarkastuselin tarkastaa 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
209 artiklassa tarkoitettujen elimien tilit 
ja antaa lausunnon muun muassa tilien 
luotettavuudesta ja tilien perustana 

Poistetaan.
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olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilejä ei pitäisi 
tarkastaa kahteen kertaan. Tämän takia 
on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
IMI2-yhteisyrityksen tilejä.

Or. en

Tarkistus 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 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 mukaisesti 
riippumaton tilintarkastuselin tarkastaa 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
209 artiklassa tarkoitettujen elimien tilit 
ja antaa lausunnon muun muassa tilien 
luotettavuudesta ja tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilejä ei pitäisi 
tarkastaa kahteen kertaan. Tämän takia 
on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
IMI2-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 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 
mukaisesti riippumaton tilintarkastuselin 
tarkastaa asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen 
elimien tilit ja antaa lausunnon muun 
muassa tilien luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilejä ei pitäisi 
tarkastaa kahteen kertaan. Tämän takia
on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta IMI2-
yhteisyrityksen tilejä.

(19) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 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 
mukaisesti riippumaton tilintarkastuselin 
tarkastaa asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen 
elimien tilit ja antaa lausunnon muun 
muassa tilien luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Huolimatta tästä 
lausunnosta, joka ei ole tilintarkastus, on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaa IMI2-yhteisyrityksen tilit.

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua, että IMI2-yhteisyrityksen tilejä ei asetettaisi tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastettavaksi. Vaikka lausunnon olisi antanut riippumaton tarkastuselin, se ei ole 
tilintarkastus, joka antaisi kolmansille osapuolille, kuten Euroopan unionille ja Euroopan 
parlamentille vahvat vakuudet siitä, että kirjanpitotiedot ovat luotettavia ja että tilien 
perustana olevat toimet ovat laillisia ja asianmukaisia.

Tarkistus 84
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) ITI-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti ja annettava kaikki 
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asiaankuuluvat, saatavilla olevat tiedot 
elimilleen ja julkistettava toimintaansa 
liittyvät tiedot, kuten hallintoneuvoston ja 
tieteellisen komitean esityslistaluonnokset 
ja pöytäkirjat. Lisäksi hallintoneuvoston, 
tieteellisen komitean ja pääjohtajan olisi 
julkaistava tyhjentävä ilmoitus 
ammatillisesta toiminnastaan ja 
taloudellisista eduistaan ja pidettävä se 
ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 Horisontti 
2020 -asetuksen 26 artiklan mukaisesti –
tehtävä perusteellinen väliarviointi, jossa 
olisi muun muassa arvioitava niiden 
avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 
tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 86
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltiot eivät pysty 
riittävästi täyttämään IMI2-yhteisyrityksen 
tavoitteita teollisen tutkimuksen ja 
innovoinnin vahvistamiseksi kaikkialla 
unionissa, minkä vuoksi tavoitteet voidaan 
saavuttaa paremmin unionin toimenpiteillä, 
joilla pyritään välttämään päällekkäisyydet, 
saavuttamaan kriittinen massa ja 
varmistamaan, että julkista rahoitusta 
käytetään optimaalisella tavalla. Tässä 
asetuksessa säädetään vain 
vähimmäisvaatimuksista näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi eikä siinä 
ylitetä sitä, mikä on tämän vuoksi tarpeen.

(20) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
mukaisesti jäsenvaltiot eivät mahdollisesti 
pysty riittävästi täyttämään ITI-
yhteisyrityksen tavoitteita tutkimuksen ja 
innovoinnin vahvistamiseksi kaikkialla 
unionissa, minkä vuoksi tavoitteet voidaan 
saavuttaa paremmin unionin toimenpiteillä, 
joilla pyritään välttämään päällekkäisyydet, 
saavuttamaan kriittinen massa ja 
varmistamaan, että julkista rahoitusta 
käytetään optimaalisella tavalla. Tässä 
asetuksessa säädetään vain 
vähimmäisvaatimuksista näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi eikä siinä 
ylitetä sitä, mikä on tämän vuoksi tarpeen.

Or. en

Tarkistus 87
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) IMI-yhteisyritys on perustettu 
ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2017. IMI2-yhteisyrityksen 
olisi jatkettava innovatiivisia lääkkeitä 
koskevan tutkimusohjelman tukemista 
laajentamalla toimenpiteiden 
soveltamisalaa muutettujen sääntöjen 
mukaisesti. Tutkimukseen käytettävissä 
olevien varojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi siirtyminen IMI-
yhteisyrityksestä IMI2-yhteisyritykseen 
olisi toteutettava samaan aikaan kuin 

(21) IMI-yhteisyritys on perustettu 
ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2017. IMI2-yhteisyrityksen 
olisi jatkettava innovatiivisia lääkkeitä 
koskevan tutkimusohjelman tukemista 
panemalla täytäntöön jäljellä olevat 
toimet, joiden aikataulu on määritetty 
IMI-tutkimusohjelmassa IMI-
yhteisyrityksen sääntöjen puitteissa. 
Tutkimukseen käytettävissä olevien 
varojen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi siirtyminen IMI-
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siirtyminen seitsemännestä puiteohjelmasta 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Sen
vuoksi neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008 
olisi kumottava oikeusvarmuuden ja 
oikeudellisen selkeyden takia ja otettava 
käyttöön siirtymäsäännöksiä,

yhteisyrityksestä IMI2-yhteisyritykseen 
olisi toteutettava samaan aikaan kuin 
siirtyminen seitsemännestä puiteohjelmasta 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Sen 
vuoksi neuvoston asetus (EY) N:o 73/2008 
olisi kumottava oikeusvarmuuden ja 
oikeudellisen selkeyden takia ja otettava 
käyttöön siirtymäsäännöksiä,

Or. en

Perustelu

Olisi syytä tehdä selväksi, että IMI2-yhteisyritys vain panee täytäntöön jäljellä olevat toimet, 
jotka oli alun perin suunniteltu toteutettavan vuoteen 2017 mennessä IMI-tutkimusohjelman 
puitteissa – eikä mitään muuta. Näiden jäljellä olevien toimien toteuttamisessa olisi 
noudatettava ”vanhoja” IMI-sääntöjä, kun taas IMI2-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 88
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 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
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Tarkistus 89
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, 
yhteisyritysten olisi vältettävä erilaisten 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevien 
säännöstöjen soveltamista,

Or. en

Tarkistus 90
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Euroopan tutkimus- ja 
innovointikuilujen sulkemisen 
edesauttamiseksi olisi kehitettävä 
täydentävyyttä ja tiivistä synergiaa 
rakennerahastojen kanssa. 
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 taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vaikutus, ja vaikka ne 
muodostavat oman kokonaisuutensa, 
niillä täydennetään koheesiopolitiikan 
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rahastojen toimintalinjoja ja toimia.

Or. en

Tarkistus 91
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Toimenpiteitä, joilla edistetään pk-
yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
osallistumista, olisi pantava täytäntöön. 
Tässä yhteydessä ohjelman uusien 
tulokkaiden osallistumisen esteet olisi 
tunnistettava ja poistettava,

Or. en

Tarkistus 92
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Ottaen huomioon 
perustutkimuksen tärkeyden sellaisten 
läpimurtoideoiden synnyttämisessä, jotka 
mahdollistavat tulevan innovoinnin, 
T&K-yhteistyöhankkeita koskevia 
ehdotuspyyntöjä olisi esitettävä terveyteen 
liittyvän tutkimuksen alalla Horisontti 
2020 -puiteohjelman puitteissa IMI2-
yhteisyrityksen toimien lisäksi ja niiden 
rinnalla, erityisesti teknologisen 
valmiuden tasoilla 1–4 tehtävän 
tutkimuksen osalta.

Or. en



PE524.772v01-00 24/99 AM\1012280FI.doc

FI

Perustelu

Horisontti 2020 -asetuksen mukaan yhteisten teknologia-aloitteiden kattamat T&K-toiminnot 
olisi myös sisällytettävä säännöllisesti esitettäviin ehdotuspyyntöihin Horisontti 2020 
-työohjelmissa. IMI2:n tapauksessa tutkimusyhteistyötä olisi tehtävä rinnakkain IMI2-toimien 
kanssa alemmilla teknologisen valmiuden tasoilla, jotta yliopistot ja pk-yritykset saadaan 
laajemmin mukaan EU-rahoitteiseen terveyteen liittyvään tutkimukseen, jotta varmistetaan 
oikea tasapaino alempien ja ylempien teknologisen valmiuden tasojen välillä, luodaan 
kilpailukykyinen tutkimusympäristö ja vauhditetaan tulevaa innovointia.

Tarkistus 93
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 IMI2-
yhteisyrityksen toimiin, esimerkiksi 
tukemalla asianomaista 
tutkimusinfrastruktuuria taloudellisesti, 
valmistelemalla ehdotuksia tai 
hyödyntämällä asianomaisten toimijoiden 
tutkimustuloksia tai verkostoitumista, 
tavoitteena vahvistaa IMI2-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 
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mahdollisuudet alueellisten klustereiden vahvistamisessa.

Tarkistus 94
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustetaan perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’IMI2-yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi.

1. Innovatiivisten hoitojen alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustetaan perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’ITI-yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi.

Or. en

Tarkistus 95
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustetaan perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’IMI2-yhteisyritys’, 1 päivän 
tammikuuta 2014 ja 31 päivän 
joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi.

1. Innovatiivisten lääkkeiden alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustetaan perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’IMI2-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 
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rahoitusmäärät, jotka vuosittain kulutetaan. Yhteisten teknologia-aloitteiden 
toteuttamisajanjakso olisi siksi mukautettava Horisontti 2020 -puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien toteuttamisajanjaksoon. IMI2:n ajanjakson lyhentäminen myös mahdollistaa 
yhteisyritykselle selviämisen pienennetyllä talousarviolla ilman että sen on muutettava 
suunniteltuja toimiaan.

Tarkistus 96
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa innovatiivisia lääkkeitä
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
tavoitteiden saavuttamiseen ja erityisesti

b) myötävaikuttaa innovatiivisia hoitoja
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
julkista politiikkaa koskevien 
terveydenalan tavoitteiden saavuttamiseen 
ja erityisesti

Or. en

Tarkistus 97
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

i) lisätä Maailman terveysjärjestön 
määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority 
medicines) tehtyjen kliinisten kokeiden 
onnistumisastetta,

i) lisätä Maailman terveysjärjestön 
määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority 
medicines) tehtyjen innovatiivisten 
kliinisten kokeiden onnistumisastetta 
selvien kansanterveyden tarpeiden 
alueella ja siellä, missä ei ole riittävästi 
kannustimia yksityisen sektorin yksin 
tekemiin investointeihin,

Or. en
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Tarkistus 98
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

i) lisätä Maailman terveysjärjestön 
määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority 
medicines) tehtyjen kliinisten kokeiden 
onnistumisastetta,

i) lisätä Maailman terveysjärjestön ja 
Euroopan unionin 
kansainterveyslaitosten määrittämillä 
ensisijaislääkkeillä (priority medicines) ja 
-hoidoilla tehtyjen kliinisten kokeiden 
onnistumisastetta,

Or. en

Tarkistus 99
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

i) lisätä Maailman terveysjärjestön 
määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority 
medicines) tehtyjen kliinisten kokeiden 
onnistumisastetta,

i) lisätä Maailman terveysjärjestön 
määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority 
medicines) tehtyjen kliinisten kokeiden 
onnistumisastetta hoito- ja 
kansanterveydellisiä tarpeita varten,

Or. fr

Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden on sisällyttävä Maailman terveysjärjestön kertomuksen 
”Priority medicines for Europe and the World” kehykseen.

Tarkistus 100
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) lyhentää lääkekonseptin oikeaksi
todistamisen kestoa kehitettäessä lääkkeitä
muun muassa immunologisia, neurologisia, 
neurodegeneratiivisia ja hengitysteiden 
sairauksia varten,

ii) lyhentää lääkekonseptin oikeaksi 
todistamisen kestoa kehitettäessä hoitoja
muun muassa immunologisia, neurologisia, 
neurodegeneratiivisia ja hengitysteiden 
sairauksia varten,

Or. en

Tarkistus 101
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) kehittää uusia hoitomenetelmiä sellaisia 
sairauksia varten, joiden kohdalla niille on 
edelleen suuri tarve, kuten Alzheimerin 
tauti, ja vain vähän markkinakannustimia, 
kuten mikrobilääkeresistenssin osalta,

iii) kehittää uusia rokotteita, 
diagnostiikkaa, lääkkeitä ja 
hoitomenetelmiä sellaisia sairauksia varten, 
joiden kohdalla niille on edelleen suuri 
tarve, kuten Alzheimerin tauti, ja vain 
vähän markkinakannustimia, kuten 
mikrobilääkeresistenssin osalta,

Or. ro

Tarkistus 102
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

iii) kehittää uusia hoitomenetelmiä sellaisia 
sairauksia varten, joiden kohdalla niille on 
edelleen suuri tarve, kuten Alzheimerin 
tauti, ja vain vähän markkinakannustimia, 
kuten mikrobilääkeresistenssin osalta,

iii) kehittää uusia rokotteita, diagnooseja, 
lääkkeitä ja hoitomenetelmiä sellaisia 
sairauksia varten, joiden kohdalla niille on 
edelleen suuri tarve, kuten Alzheimerin 
tauti, ja vain vähän markkinakannustimia, 
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kuten mikrobilääkeresistenssin osalta,

Or. fr

Perustelu

Hoitomenetelmät ovat rokotteiden, diagnoosien ja lääkkeiden ohella vain yksi osa laajempaa 
tarvetta toteuttaa innovointia ja tutkimuksia terveyden alalla. On myös vältettävä 
”luetteloinnin” riskiä ja oltava antamatta liikaa esimerkkejä sairauksista, jotka olisi 
asetettava etusijalle ja saattaisivat rajoittaa tutkimuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 103
Fiona Hall

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

Komission teksti Tarkistus

iii) kehittää uusia hoitomenetelmiä sellaisia 
sairauksia varten, joiden kohdalla niille on 
edelleen suuri tarve, kuten Alzheimerin 
tauti, ja vain vähän markkinakannustimia, 
kuten mikrobilääkeresistenssin osalta,

iii) kehittää uusia rokotteita, 
diagnostiikkamenetelmiä, lääkkeitä ja 
hoitomenetelmiä sellaisia sairauksia varten, 
joiden kohdalla niille on edelleen suuri 
tarve, kuten Alzheimerin tauti, ja vain 
vähän markkinakannustimia, kuten 
köyhyyteen liittyvien ja laiminlyötyjen 
sairauksien sekä mikrobilääkeresistenssin 
osalta,

Or. en

Tarkistus 104
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii) kehittää uusia hoitomenetelmiä sellaisia 
sairauksia varten, joiden kohdalla niille on 
edelleen suuri tarve, kuten Alzheimerin 
tauti, ja vain vähän markkinakannustimia, 

iii) kehittää uusia hoitomenetelmiä sellaisia 
sairauksia varten, joiden kohdalla niille on 
edelleen suuri tarve, kuten Alzheimerin 
tauti, köyhyyteen liittyvät ja laiminlyödyt 
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kuten mikrobilääkeresistenssin osalta, sairaudet, ja vain vähän 
markkinakannustimia, kuten 
mikrobilääkeresistenssin osalta, mukaan 
lukien ehkäisyn ja hoitojen kehittäminen,

Or. en

Tarkistus 105
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iv) kehittää sairauksien diagnostiikkaa ja 
hoitoa varten biomerkkiaineita, jotka ovat 
selvästi kliinisesti merkityksellisiä ja 
sääntelyviranomaisten hyväksymiä,

iv) tukea sellaisia sairauksien 
diagnostiikkaan ja hoitoon tarkoitettujen 
biomerkkiaineiden kehittämistä, jotka 
ovat selvästi kliinisesti merkityksellisiä ja 
sääntelyviranomaisten hyväksymiä; III ja 
IV vaiheen kliinisiä kokeita ei tueta,

Or. en

Tarkistus 106
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

v) parantaa kokeiltavana olevien 
rokotteiden onnistumisastetta III vaiheen 
kliinisissä kokeissa kehittämällä uusia 
biologisia merkkiaineita alkuvaiheen 
vaikuttavuus- ja turvallisuustarkastuksia 
varten,

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Koska kilpailua edeltävän vaiheen tutkimusta rahoitetaan, III vaiheen kliinisiä kokeita ei pidä 
rahoittaa aloitteesta.

Tarkistus 107
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

vi a) hankkeisiin, jotka toimivat IMI:n 
alaisina avointen ehdotuspyyntöjen 
jälkeen, voivat osallistua kaikki 
rahoituskelpoiset laitokset osallistujina ja 
koordinaattoreina.
(Osallistumista (eikä myöskään 
koordinaattorin roolia) ei pitäisi rajoittaa 
koskemaan vain EFPIA:n jäseniä.)

Or. en

Tarkistus 108
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

vi a) edistää avointen innovointimallien 
kehittämistä tutkimuksen tarpeisiin 
hanketason ulkopuolella kaikissa ITI-
yhteisyrityksissä,

Or. en

Tarkistus 109
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

vi b) lisätä pienempiä toimijoiden, kuten 
tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja 
pk-yritysten, valmiuksia osallistua 
avoimiin innovointimalleihin,

Or. en

Tarkistus 110
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

vi c) pyrkiä tuottamaan saatavilla olevia 
ja kohtuuhintaisia hoitoja Horisontti 2020 
-ohjelmassa asetettujen EU:n terveysalan 
tutkimusta ja kehitystä koskevien 
tavoitteiden ja painotusten mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 111
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

vi d) koordinoida WHO:n neuvoa-
antavan asiantuntijatyöryhmän (CEWG) 
prosessin tuottamia aloitteita tutkimuksen 
ja kehityksen rahoittamisesta ja 
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koordinoinnista sekä toteuttamisesta 
erityisesti esittelyhankkeilla.

Or. en

Tarkistus 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää pk-yritysten osallistumista 
yhteisyrityksen toimiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 113
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Toimien soveltamisala

1. IMI2-tutkimusohjelmasta voidaan 
2 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
täyttämiseksi rahoittaa tutkimus- ja 
kehitystoimia, jotka ovat teknologisen 
valmiuden tasoilla 2–6.
2. Jos IMI2-tutkimusohjelmasta 
rahoitetaan innovointitoimia teknologisen 
valmiuden tasoilla 7–8, epäsuorien 
toimien rahoitusmääriä vähennetään 
osallistumista koskevien sääntöjen 
[22 artiklan] mukaisesti.

Or. en



PE524.772v01-00 34/99 AM\1012280FI.doc

FI

Perustelu

Tämän artiklan tarkoituksena on selventää IMI2-yhteisyrityksen toimien soveltamisalaa 
erityisesti suhteessa sen tutkimusohjelman kattamiin asiaankuuluviin teknologisen valmiuden 
tasoihin. Puiteohjelman osallistumista koskevissa säännöissä myös kehotetaan harkitsemaan 
tarkemmin teknologisen valmiuden tasojen käsitettä rahoituksen tasoa määrättäessä, mihin 
on ryhdytty tässä artiklassa epäsuoriin toimiin käytettyjen rahoitusmäärien osalta.

Tarkistus 114
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus, EFTA-maiden
määrärahat mukaan luettuna, IMI2-
yhteisyritykseen hallinnollisten 
kustannuksien ja toimintakustannuksien 
kattamiseksi on enintään 
1 725 miljoonaa euroa, joka muodostuu 
seuraavasti:

Unionin rahoitusosuus, Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) 
jäsenvaltioiden määrärahat mukaan 
luettuna, IMI2-yhteisyritykseen 
hallinnollisten kustannuksien ja 
toimintakustannuksien kattamiseksi on 
enintään 1 725 miljoonaa euroa, joka 
muodostuu seuraavasti:

Or. fr

Perustelu

Lyhenteen selventäminen.

Tarkistus 115
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus, EFTA-maiden 
määrärahat mukaan luettuna, IMI2-
yhteisyritykseen hallinnollisten 
kustannuksien ja toimintakustannuksien 
kattamiseksi on enintään 

Unionin enimmäisrahoitusosuus, EFTA-
määrärahat mukaan lukien, IMI2-
yhteisyritykseen hallinnollisten 
kustannusten ja toimintakustannusten 
kattamiseksi on enintään 
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1 725 miljoonaa euroa, joka muodostuu 
seuraavasti:

1 000 miljoonaa euroa, jonka on vastattava 
osakkaiden osuuksia.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan säilytettäväksi sama talousarvio kuin seitsemännessä tutkimuspuiteohjelmassa. 
Näin varmistetaan, että rahoitusta ei vähennetä verrattuna edelliseen rahoituskauteen ja että 
samanaikaisesti annetaan lisävaroja Horisontti 2020 -ohjelman terveydellisen haasteen 
mukaisten muiden tärkeiden painopisteiden rahoittamiseen, koska yksityisen sektorin rahoitus 
on vähäistä ja tarvitaan julkisia varoja.

Tarkistus 116
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

 Unionin rahoitusosuus, EFTA-maiden 
määrärahat mukaan luettuna, IMI2-
yhteisyritykseen hallinnollisten 
kustannuksien ja toimintakustannuksien 
kattamiseksi on enintään 
1 725 miljoonaa euroa, joka muodostuu 
seuraavasti:

Unionin rahoitusosuus, EFTA-maiden 
määrärahat mukaan luettuna, IMI2-
yhteisyritykseen hallinnollisten 
kustannuksien ja toimintakustannuksien 
kattamiseksi on enintään 
1 509,375 miljoonaa euroa, joka 
muodostuu seuraavasti:

Or. en

Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen budjettia olisi leikattava 12,5 prosentilla sen seurauksena, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä terveyden alan tutkimusyhteistyön 
rahoituksen ja toisaalla yhteisen teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Sama 
leikkaus olisi toteutettava muidenkin yhteisten teknologia-aloitteiden kohdalla. 
Samanaikaisesti IMI2:n toteuttamisaikaa olisi lyhennettävä neljällä vuodella.

Tarkistus 117
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Enintään 1 500 miljoonaa euroa, joka 
vastaa EFPIA:n tai siihen kuuluvien 
oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuutta,

Poistetaan.

Or. en

(3 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Ehdotetaan luokkaa Muut osakkaat kuin unioni. EU:n rahoitusosuuden olisi vastattava 
osakkaiden rahoitusosuuksia.

Tarkistus 118
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

a) Enintään 1 500 miljoonaa euroa, joka 
vastaa EFPIA:n tai siihen kuuluvien 
oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuutta,

a) Enintään 1 500 miljoonaa euroa, joka 
lisätään EFPIA:n tai siihen kuuluvien 
oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuuteen,

Or. en

Perustelu

Kun Horisontti 2020 -ohjelman talousarviota on pienennetty alkuperäisestä ehdotuksesta, ei 
ole asianmukaista vähentää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vastaavalla 
prosenttiosuudella. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet kannustavat teollisuutta 
osallistumaan, ja se on yksi Horisontti 2020 -ohjelman päätavoitteista.

Tarkistus 119
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Enintään 1 500 miljoonaa euroa, joka 
vastaa EFPIA:n tai siihen kuuluvien 
oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuutta,

a) Enintään 1 312,5 miljoonaa euroa, joka 
vastaa EFPIA:n tai siihen kuuluvien 
oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuutta,

Or. en

Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen budjettia olisi leikattava 12,5 prosentilla sen seurauksena, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä terveyden alan tutkimusyhteistyön 
rahoituksen ja toisaalla yhteisen teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Sama 
leikkaus olisi toteutettava muidenkin yhteisten teknologia-aloitteiden kohdalla. 
Samanaikaisesti IMI2:n toteuttamisaikaa olisi lyhennettävä neljällä vuodella.

Tarkistus 120
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) Enintään 225 miljoonaa euroa, joka 
vastaa muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuuksia.

Poistetaan.

Or. en

(3 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Ehdotetaan luokkaa Muut osakkaat kuin unioni. EU:n rahoitusosuuden olisi vastattava 
osakkaiden rahoitusosuuksia.
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Tarkistus 121
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

b) Enintään 225 miljoonaa euroa, joka 
vastaa muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuuksia.

b) Enintään 196,875 miljoonaa euroa, joka 
vastaa muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuuksia.

Or. en

Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen budjettia olisi leikattava 12,5 prosentilla sen seurauksena, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä terveyden alan tutkimusyhteistyön
rahoituksen ja toisaalla yhteisen teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Sama 
leikkaus olisi toteutettava muidenkin yhteisten teknologia-aloitteiden kohdalla. 
Samanaikaisesti IMI2:n toteuttamisaikaa olisi lyhennettävä neljällä vuodella.

Tarkistus 122
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus maksetaan unionin 
yleiseen talousarvioon sisältyvistä 
määrärahoista, joka on osoitettu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevaan Horisontti 
2020 -erityisohjelmaan asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan iv alakohdan sekä 
60 ja 61 artiklan mukaisesti mainitun 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille 
elimille.

Unionin rahoitusosuus maksetaan unionin 
yleiseen talousarvioon sisältyvistä 
määrärahoista, joka on osoitettu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoa koskevaan Horisontti 
2020 -erityisohjelmaan asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan iv alakohdan sekä 
60 artiklan 1–4 kohdan ja 61 artiklan 
mukaisesti mainitun asetuksen 
209 artiklassa tarkoitetuille elimille.

Or. en
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Tarkistus 123
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu 
valtuutussopimus kattaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 
3 kohtaan 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 124
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarvittavien tietojen antamiseksi 
toteutettavat järjestelyt, joilla varmistetaan, 
että komissio pystyy täyttämään tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa;

d) tarvittavien tietojen antamiseksi 
toteutettavat järjestelyt, joilla varmistetaan, 
että komissio pystyy täyttämään tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa, mihin kuuluu kaikkia 
ehdotuksia ja avustussopimuksia sekä 
kumppaneita koskevien täydellisten 
tietojen tallentaminen 
maailmanlaajuiseen H2020-tietokantaan 
(ECORDA) hyvissä ajoin;

Or. en

Tarkistus 125
Michèle Rivasi
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muiden osakkaiden kuin unionin sekä 
assosioituneiden kumppanien
rahoitusosuudet

Muiden osakkaiden kuin unionin 
rahoitusosuudet

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan luokkaa Muut osakkaat kuin unioni. EU:n rahoitusosuuden olisi vastattava 
osakkaiden rahoitusosuuksia.

Tarkistus 126
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EFPIA:n on suoritettava – tai 
huolehdittava, että niihin kuuluvat 
oikeussubjektit tai niiden 
liitännäisosallistujat suorittavat –
vähintään 1500 miljoonan euron 
rahoitusosuuden. Muiden osakkaiden 
kuin unionin sekä assosioituneiden 
kumppaneiden on suoritettava – tai 
huolehdittava, että niihin kuuluvat 
oikeussubjektit tai niiden 
liitännäisosallistujat suorittavat –
rahoitusosuuden, joka vastaa niiden 
osakkaaksi tai assosioituneeksi 
kumppaniksi tullessaan tekemiä 
rahoitussitoumuksia.

1. Muiden osakkaiden kuin unionin on 
suoritettava vähintään 750 miljoonan euron 
rahoitusosuus, joka vastaa niiden 
osakkaaksi tullessaan tekemiä 
rahoitussitoumuksia, tai huolehdittava, 
että niihin kuuluvat unioniin tai 
Horisontti 2002 -puiteohjelmaan 
assosioituneisiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit tai niiden 
liitännäisosallistujat suorittavat sen.

Or. en
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Perustelu

Minkä tahansa yksityisen sektorin organisaation, joka haluaa osallistua rahoitukseen, pitäisi 
voida olla ITI:n osakas. Lisäksi pitäisi harkita myös sitä, että muut unioniin tai 
assosioituneisiin maihin sijoittautuneet organisaatiot, jotka osallistuvat tällaisten julkisen 
sektorin elinten tai tutkimusorganisaatioiden rahoittamiseen, voisivat myös olla osakkaita.

Tarkistus 127
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
rahoitusosuus koostuu IMI2-
yhteisyritykselle osoitetuista määrärahoista 
liitteessä esitetyn yhtiöjärjestyksen 13 
lausekkeen 2 kohdan sekä 3 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
rahoitusosuus koostuu ITI-
yhteisyritykselle osoitetuista määrärahoista 
liitteessä esitetyn yhtiöjärjestyksen 13 
lausekkeen 2 kohdan sekä 3 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti. Muihin kolmansiin 
maihin kuin Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneisiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien 
suorittamia luontoissuorituksia ei katsota 
1 kohdassa tarkoitetuiksi 
luontoissuorituksiksi.

Or. en

Perustelu

Jos kolmansiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, sijoittautuneet yksityiset oikeussubjektit 
haluavat osallistua tutkimuksen rahoittamiseen luontoissuorituksilla, sen pitäisi olla edelleen 
mahdollista, mutta niiden rahoitusosuuksia ei pitäisi katsoa yhteisyritykseen suoritetuiksi 
rahoitusosuuksiksi eli niitä vastaavaa unionin rahoitusta ei pitäisi antaa.

Tarkistus 128
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Muut osakkaat kuin unioni sekä 
assosioituneet kumppanit esittävät 
vuosittain 31 päivään tammikuuta 
mennessä IMI2-yhteisyrityksen 
hallintoneuvostolle kertomuksen kunakin 
aiempana varainhoitovuotena suoritettujen 
2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien 
arvosta.

3. Muut osakkaat kuin unioni esittävät 
vuosittain 31 päivään tammikuuta 
mennessä IMI2-yhteisyrityksen 
hallintoneuvostolle kertomuksen kunakin 
aiempana varainhoitovuotena suoritettujen 
2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien 
arvosta.

Or. en

Tarkistus 129
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi lakkauttaa unionin 
rahoitusosuuden, vähentää sitä 
suhteellisesti tai keskeyttää sen 
suorittamisen IMI2-yhteisyritykselle tai 
käynnistää liitteessä olevan 
yhtiöjärjestyksen 21 lausekkeen 2 kohdassa 
tarkoitetun purkamismenettelyn, jos 
mainitut osakkaat ja assosioituneet 
kumppanit, niihin kuuluvat 
oikeussubjektit tai niiden 
liitännäisosallistujat eivät suorita, 
suorittavat ainoastaan osittain tai 
suorittavat myöhässä 2 kohdassa mainitut 
osuudet.

5. Komissio voi lakkauttaa unionin 
rahoitusosuuden, vähentää sitä 
suhteellisesti tai keskeyttää sen 
suorittamisen ITI-yhteisyritykselle tai 
käynnistää liitteessä olevan 
yhtiöjärjestyksen 21 lausekkeen 2 kohdassa 
tarkoitetun purkamismenettelyn, jos 
yhteisyritys ei täytä rahoituksen yleisiä 
tavoitteita ja jos osakkaat eivät suorita, 
suorittavat ainoastaan osittain tai 
suorittavat myöhässä 2 kohdassa mainitut 
osuudet.

Or. en

Perustelu

Komission, joka tarjoaa rahoitusta Horisontti 2020 -talousarviosta, on voitava lakkauttaa 
yhteisyritys, jos se ei osoita täyttävänsä riittävän hyvin tavoitteitaan. Julkiset varat, joita ei 
käytetä yhteisyritykseen, jäisivät käytettäviksi Horisontti 2020 -ohjelman yhteiskunnallisen 
haasteen tavoitteeseen kuuluvan terveyteen liittyvän tutkimuksen alalla yhteistyöhankkeita 
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koskeviin ehdotuspyyntöihin tai muuhun julkiseen rahoitukseen.

Tarkistus 130
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

IMI2-yhteisyritys hyväksyy omat 
varainhoitoa koskevat säännökset 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
209 artiklan ja asetuksen (EU) N:o … 
[delegoitu asetus varainhoitoa koskevasta 
malliasetuksesta julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia varten] 
mukaisesti.

Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 
12 artiklassa säädetään, IMI2-yhteisyritys 
hyväksyy omat varainhoitoa koskevat 
säännökset asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o … [delegoitu asetus 
varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia varten] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 131
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 
110 artiklan mukaisesti 
henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 
pääjohtajalle ja määritellään olosuhteet, 
joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet 
siirtää tämä toimivalta edelleen. 
Pääjohtaja antaa hallintoneuvoston 
seuraavassa kokouksessa selonteon 
tekemistään toimivallan siirroista.
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Or. fr

Perustelu

Kaikista toimivallan siirroista on tehtävä selonteko.

Tarkistus 132
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 nimittävän viranomaisen 
toimivallan siirron pääjohtajalle ja hänen 
edelleen toteuttamansa toimivallan siirron
ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai 
siirtää sen jollekin osakkaistaan tai 
jollekulle yhteisyrityksen henkilöstöön 
kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja.

Hallintoneuvosto voi perustellulla 
päätöksellä tilapäisesti keskeyttää 
nimittävän viranomaisen toimivallan 
siirron pääjohtajalle ja hänen edelleen 
toteuttamansa toimivallan siirron ja käyttää 
kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen 
jollekin osakkaistaan tai jollekulle 
yhteisyrityksen henkilöstöön kuuluvalle, 
joka on muu kuin pääjohtaja.

Or. fr

Perustelu

Toimivallan siirron keskeyttäminen tai peruuttaminen on voitava tehdä milloin tahansa ilman, 
että hallintoneuvoston tarvitsee perustella poikkeuksellisia olosuhteita.

Tarkistus 133
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

IMI2-yhteisyritykseen ja sen henkilöstöön
sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia 
ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

IMI2-yhteisyrityksen pääjohtajaan ja 
hallintoneuvoston jäseniin sovelletaan 
Euroopan unionin erioikeuksia ja 
vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.
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Or. fr

Perustelu

Ei ole syytä ulottaa Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskemaan kaikkia 
toimihenkilöitä vaan ainoastaan niitä henkilöitä, joiden tehtävät sitä edellyttävät.

Tarkistus 134
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kyseessä on sopimukseen 
perustumaton vastuu, IMI2-yhteisyritys 
korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön 
sisältyvien yhteisten yleisten periaatteiden 
mukaisesti vahingon, jonka sen henkilöstön 
jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan 
aiheuttaneet.

2. Jos kyseessä on sopimukseen 
perustumaton vastuu, IMI2-yhteisyritys 
korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön 
sisältyvien yhteisten yleisten periaatteiden 
mukaisesti vahingon, jonka sen henkilöstön 
jäsenet ja hallintoneuvoston jäsenet ovat 
tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

Or. fr

Tarkistus 135
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riita-asioissa, jotka koskevat IMI2-
yhteisyrityksen henkilöstön tehtäviään 
suorittaessaan aiheuttamien vahinkojen 
korvaamista;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Lainsäädännöstä ei ole syytä poiketa tällaisissa riita-asioissa.
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Tarkistus 136
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niihin kysymyksiin, joista ei säädetä 
tässä asetuksessa tai unionin muissa 
säädöksissä, sovelletaan sen valtion 
lainsäädäntöä, jossa IMI2-yhteisyrityksen 
kotipaikka sijaitsee.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Lainsäädännöstä ei ole syytä poiketa riita-asioissa ja sopimusehdot on otettava huomioon.

Tarkistus 137
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin.

Arvioinnissa on otettava huomioon IMI2-
yhteisyrityksen tieteellisen komitean 
suositukset. Arvioinnissa on tarkasteltava 
muun muassa IMI2-yhteisyrityksen 
välivaiheen tuloksia ottaen huomioon 
IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvoston 
määrittämät erityiset indikaattorit.
IMI2-yhteisyrityksen väliarviointi on 
sisällytettävä Horisontti 2020 
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-puiteohjelman väliarviointeihin.
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2018.

Or. fr

Perustelu

Tavoitteena on vahvistaa IMI2-yhteisyrityksen tieteellisen komitean roolia, jotta varmistetaan 
sen asianmukainen toiminta. Tieteellisen komitean asiaankuuluvan osaamisen ja 
asiantuntemuksen on katettava kyseinen tekninen ala, jotta se voi antaa tieteelliseen tietoon 
pohjautuvia strategisia suosituksia IMI2-yhteisyritykselle.

Tarkistus 138
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018.

1. Komissio toteuttaa viimeistään 31 
päivänä heinäkuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään tammikuuta 2018 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018.

1. Komissio toteuttaa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018. IMI2-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin on oltava osa Horisontti 
2020 -puiteohjelman väliarviointia, ja se 
on esitettävä yhdessä kyseisen 
puiteohjelman väliarvioinnin kanssa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 140
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. IMI2-yhteisyrityksen talousarviota 
voidaan tarkastella uudelleen 
väliarvioinnin yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Väliarvioinnin tuloksesta riippuen ja ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki muut 
merkitykselliset seikat mahdollisuus mukauttaa IMI2:n talousarviota olisi sisällytettävä 
IMI2:n perussäädökseen. Yleisesti ottaen tällainen viittaus väliarvioinnin yhteydessä 
mahdollisesti tapahtuvaan talousarvion uudelleentarkasteluun olisi vastaavasti sisällytettävä 
muidenkin yhteisyritysten perussäädöksiin.
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Tarkistus 141
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin IMI2-
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle menettelyllä, 
josta määrätään perussopimuksen 
319 artiklassa.

1. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston suosituksesta talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden 
noudattaen menettelyä, joka vastaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 319 artiklassa sekä 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevassa 164–166 artiklassa säädettyyn 
menettelyyn verrattavissa olevaa 
menettelyä, ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
tilintarkastuskertomuksen perusteella.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että yhteisyrityksiin sovelletaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tilintarkastuksia ja samoja vastuuvapausmenettelyjä kuin Euroopan komissioon, mukaan 
lukien Euroopan parlamentin budjettivalvonta ja poliittinen valvonta.

Tarkistus 142
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin IMI2-
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle menettelyllä, 

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin IMI2-
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta 15 päivään toukokuuta n+2 
mennessä menettelyllä, joka on SEUT-
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josta määrätään perussopimuksen
319 artiklassa.

sopimuksen 319 artiklan ja asetuksen 
966/2012 (EU/Euratom) 164–165 artiklan 
ja IMI2-yhteisyrityksen varainhoitoa 
koskevien sääntöjen määräysten 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 143
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos Euroopan parlamentti ei myönnä 
vastuuvapautta, pääjohtaja esittää 
eronpyyntönsä hallintoneuvostolle, joka 
arvioi tapauskohtaisesti, mikä päätös 
lopulta tehdään.

Or. fr

Perustelu

Vastuuvapausmenettelyn uskottavuuden kannalta on tärkeää, että vastuuvapauden 
epäämisellä on seurauksia ja että hallintoneuvosto päättää pääjohtajan kohtalosta. 
Menettelyssä ei ole kyse pääjohtajan erottamisesta, vaan pääjohtaja on yksinkertaisesti 
velvollinen esittämään eronpyyntönsä hallintoneuvostolle, joka puolestaan päättää 
jatkotoimista.

Tarkistus 144
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yhteisyrityksen henkilöstön, 
pääjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten 
on viipymättä ilmoitettava OLAF:lle 
petoksista, joista he ovat voineet saada 
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tietoa tehtäviensä ja valtuuksiensa 
hoitamisen yhteydessä ilman, että heidän 
vastuutaan voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi tämän ilmoituksen takia. 
Jos he eivät noudata tätä velvoitetta, he 
joutuvat henkilökohtaisesti vastaamaan 
sellaisen petoksen seurauksista, joista he 
ovat olleet tietoisia mutta eivät ole 
ilmoittaneet siitä OLAF:lle.

Or. fr

Perustelu

Petosten torjunnan on oltava unionin prioriteettina. Tällainen ilmoittamista koskeva määräys, 
joka on jo käytössä ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, on erittäin hyödyllinen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 145
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi päättää asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
täytäntöönpanoa koskevista käytännön 
järjestelyistä.

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi päättää asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
täytäntöönpanoa koskevista käytännön 
järjestelyistä. Erityisesti kaikki 
hallintoneuvoston, jäsenvaltioiden 
edustajien ryhmän ja tieteellisen komitean 
asiakirjat on julkaistava (mukaan lukien 
esityslistat ja pöytäkirjat).

Or. en

Tarkistus 146
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Hallintoneuvoston, tieteellisen 
komitean ja pääjohtajan on julkaistava 
tyhjentävä ilmoitus ammatillisesta 
toiminnastaan, taloudellisista eduistaan ja 
eturistiriidoistaan ja pidettävä se ajan 
tasalla. Ilmoituksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) henkilön ammatti ja jäsenyys 
yksityisten yritysten, valtioista 
riippumattomien järjestöjen ja yhdistysten 
hallituksissa tai komiteoissa
b) osakkuudet yrityksissä tai 
kumppanuudet, joilla on mahdollisesti 
vaikutuksia julkiseen politiikkaan tai 
joiden liiketoimiin henkilöllä on 
osakkuutensa vuoksi huomattava
vaikutusvalta.

Or. en

Tarkistus 147
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] sovelletaan 
IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. 
Asetuksen nojalla IMI2-yhteisyritystä 
pidetään rahoituselimenä ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuorille toimille liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen 
mukaisesti.

Asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] sovelletaan 
IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. 
Asetuksen nojalla IMI2-yhteisyritystä 
pidetään rahoituselimenä ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuorille toimille liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen 
mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o… [Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] 1 artiklan 
3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia on 
sovellettava johdonmukaisesti, jotta 
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taataan osallistujien oikeusvarmuus ja 
menettelyä koskeva varmuus, annetaan 
mahdollisimman laajalle pienten ja 
keskisuurten yritysten joukolle 
mahdollisuus osallistua ja varmistetaan 
osallistujien tasapuolinen ja 
oikeudenmukainen kohtelu IMI2-
yhteisyrityksen hankkeiden tuottamien 
tulosten omistamisen ja niihin 
tutustumisen osalta.

Or. en

Tarkistus 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] sovelletaan 
IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. 
Asetuksen nojalla IMI2-yhteisyritystä 
pidetään rahoituselimenä ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuorille toimille liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen 
mukaisesti.

Asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] ja sen 
täytäntöönpanoon liittyviä komission 
päätöksiä sovelletaan IMI2-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin. Asetuksen 
nojalla IMI2-yhteisyritystä pidetään 
rahoituselimenä ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuorille toimille 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.
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Tarkistus 149
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yleensä ITI-yhteisyritykseen sovelletaan 
Horisontti 2020 -ohjelmassa vahvistettuja 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
sääntöjä. Lisäksi sen on laadittava sitovat 
ohjeet, joilla varmistetaan
– tutkimustulosten avoin saatavuus 
hankkeiden päättymisen jälkeen, mukaan 
lukien kliinisiin kokeisiin, sekä niiden 
negatiivisiin että positiivisiin tuloksiin, 
liittyvien tietojen saatavuus;
– tekijänoikeuksien hallinta ja 
lisensointikäytännöt, joiden tarkoituksena 
on taata lopputuotteiden saatavuus 
mahdollisimman laajasti ja edullisesti.
On kiinnitettävä huomiota sen 
varmistamiseen, että pienet toimijat, kuten 
tutkimusorganisaatiot, yliopistot ja pk-
yritykset, voivat osallistua 
menestyksekkäästi avoimiin 
innovointimalleihin.

Or. en

Perustelu

IMI1:ssä pyrkimykset luoda avoimempia innovointimalleja yksittäisissä hankkeissa ovat 
aiheuttaneet ongelmia erityisesti pienille toimijoille, kuten pk-yrityksille, yliopistoille ja 
tutkimusorganisaatioille. Tavoite luoda avoimia innovointimalleja pitäisi säilyttää, mutta olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota sekä heikompien toimijoiden tarpeisiin että julkiseen 
tarpeeseen varmistaa lopputuotteiden laajempi ja edullisempi saatavuus. Nämä molemmat 
näkökohdat puuttuvat IMI-ehdotuksesta.

Tarkistus 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan ottaa huomioon IMI2-
yhteisyrityksen erityiset toimintatarpeet, 
IMI2-yhteisyrityksen työsuunnitelmat 
voivat poiketa Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan osallistumista koskevista 
säännöistä poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa. Näitä tapauksia on kuitenkin 
oltava mahdollisimman vähän. 
Poikkeuksilla osallistumista koskevista 
säännöistä ei saa olla pelotusvaikutusta 
yliopistojen, voittoa tavoittelemattomien 
tutkimusorganisaatioiden tai pk-yritysten 
osallistumiselle eivätkä ne saa olla 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista koskevien sääntöjen 
mukaisen kaikkien osapuolten 
oikeidenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun perustuvan yleisen hengen 
vastaisia. 

Or. en

Tarkistus 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IMI2-yhteisyrityksen järjestämät 
ehdotuspyynnöt on julkaistava
verkkopohjaisessa Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistujaportaalissa 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevassa 60 artiklan 1 kohdassa ja 
128 artiklan 1 kohdassa sekä tämän 
asetuksen 16 artiklassa vahvistettujen 
avoimuutta ja syrjimättömyyttä koskevien 
periaatteiden mukaisesti.
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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 152
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankkia käyttöön tarvittavat julkisen ja 
yksityisen sektorin voimavarat IMI2-
yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

a) johtaa yhteisyrityksen strategisten 
tutkimuslinjausten kehittämistä ITI:n 
osakkaiden, sen neuvoa-antavien elinten 
ja sidosryhmien kuulemisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 153
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

b) tarkistaa säännöllisesti IMI2-
yhteisyrityksen strategista 
tutkimusohjelmaa ja tehdä siihen sen 
toteutusaikana tieteen kehityksen 
edellyttämät tarkistukset;

b) tarkistaa säännöllisesti IMI2-
yhteisyrityksen strategista 
tutkimusohjelmaa ja tehdä siihen sen 
toteutusaikana tieteen kehityksen 
edellyttämät tarkistukset ottaen 
tarvittaessa huomioon Horisontti 2020 
-puiteohjelman terveysalan 
tiedelautakunnan ennakkoarviointien 
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tulokset Horisontti 2020 -puiteohjelman 
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 154
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
Liite 1 – 1 osa – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 
teollisuuden, sääntelyelimien, 
potilasjärjestöjen, tiedelaitosten ja 
kliinisten tutkimuskeskusten välillä, sekä 
alan teollisuuden ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä;

(c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 
teollisuuden, sääntelyelimien, 
riippumattomien potilasjärjestöjen, 
tiedelaitosten, tutkimusjärjestöjen ja 
kliinisten tutkimuskeskusten välillä, sekä 
alan teollisuuden ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä ja varmistaa samalla, että 
osallistujien joukko on mahdollisimman 
laaja niin maantieteellisesti kuin 
osallistujien koon osalta;

Or. ro

Tarkistus 155
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 
teollisuuden, sääntelyelimien, 
potilasjärjestöjen, tiedelaitosten ja 

c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 
teollisuuden, sääntelyelimien, 
potilasjärjestöjen, 
tutkimusorganisaatioiden, kuten 
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kliinisten tutkimuskeskusten välillä, sekä 
alan teollisuuden ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä;

tuotekehityskumppanuuksien, 
tiedelaitosten ja kliinisten 
tutkimuskeskusten sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
välillä, sekä alan teollisuuden ja 
tiedelaitosten välistä yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 
teollisuuden, sääntelyelimien, 
potilasjärjestöjen, tiedelaitosten ja 
kliinisten tutkimuskeskusten välillä, sekä 
alan teollisuuden ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä;

(c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 
teollisuuden, sääntelyelimien, 
potilasjärjestöjen, tiedelaitosten, 
tutkimuslaitosten ja kliinisten 
tutkimuskeskusten välillä, sekä alan
teollisuuden ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä;

Or. fr

Perustelu

Kaikkien toimijoiden osallisuudella on mahdollista vahvistaa IMI2-yhteisyritystä.

Tarkistus 157
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

(e) tukea tehokkaasti biotieteiden alan 
tutkimusta ja innovointia pääasiassa 

(e) tukea tehokkaasti biotieteiden alan 
tutkimusta – mukaan lukien III ja 
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avustuksien välityksellä; IV vaiheen kliiniset kokeet, ja kun ne 
liittyvät täyttämättömään 
lääketieteelliseen tarpeeseen – ja 
innovointia pääasiassa avustuksien 
välityksellä;

Or. fr

Perustelu

On syytä olla rajoittamatta soveltamisalaa sellaisten tutkimuksien kohdalla, jotka liittyvät 
täyttämättömään lääketieteelliseen tarpeeseen.

Tarkistus 158
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

e) tukea tehokkaasti biotieteiden alan 
tutkimusta ja innovointia pääasiassa 
avustuksien välityksellä;

e) tukea tehokkaasti biotieteiden alan 
tutkimusta ja innovointia pääasiassa 
avustuksien välityksellä kliinistä koetta 
edeltävän vaiheen ja kliinisen kokeen eri 
vaiheiden aikana tarvittaessa muun 
muassa tarpeen ja riskien mukaan;

Or. en

Tarkistus 159
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

e) tukea tehokkaasti biotieteiden alan 
tutkimusta ja innovointia pääasiassa 
avustuksien välityksellä;

e) tukea tehokkaasti terveyteen liittyvien 
biotieteiden alan kilpailua edeltävän 
vaiheen tutkimusta ja innovointia 
pääasiassa avustuksien välityksellä; III ja 
IV vaiheen kliinisiä kokeita ei tueta;



PE524.772v01-00 60/99 AM\1012280FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 160
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
Liite 1 – 1 osa – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, 
mukaan luettuna kunkin hankkeen 
kokonaismääräraha, osallistujien nimet ja 
IMI2-yhteisyrityksen kullekin 
osallistujalle myöntämän 
rahoitusosuuden määrä;

Or. ro

Tarkistus 161
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

h) toteuttaa tiedotus-, viestintä-, 
hyödyntämis- ja tulostenlevittämistoimia 
soveltamalla soveltuvin osin 
asetuksen (EU) N:o (…)/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelma] 22 artiklan 
säännöksiä;

h) toteuttaa tiedotus-, viestintä-, 
hyödyntämis- ja tulostenlevittämistoimia 
soveltamalla soveltuvin osin 
asetuksen (EU) N:o (…)/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelma] 22 artiklan 
säännöksiä mukaan lukien sitovat ohjeet, 
joilla varmistetaan tutkimustulosten avoin 
saatavuus hankkeen päättymisen jälkeen 
sekä tekijänoikeuksien ja lisensoinnin 
hallinta, mikä varmistaa lopputuotteiden 
laajimman ja edullisimman saatavuuden,

Or. en
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Tarkistus 162
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(i) järjestää vähintään vuosittain 
sidosryhmien kanssa kokous, jossa 
pyritään varmistamaan IMI2-
yhteisyrityksen tutkimustoimien avoimuus 
ja läpinäkyvyys sidosryhmien suuntaan;

(i) varmistaa IMI2-yhteisyrityksen 
tutkimustoimien avoimuus ja läpinäkyvyys 
sidosryhmien suuntaan säännöllisellä 
viestinnällä ja vähintään kerran vuodessa 
sidosryhmien kanssa pidettävällä 
kokouksella;

Or. en

Tarkistus 163
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa

Komission teksti Tarkistus

2. Osakkaat ja assosioituneet kumppanit 2. Osakkaat

Or. en

Tarkistus 164
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(b) kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan 
yhtiöjärjestyksen hyväksymisen jälkeen 
Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten 
liitto, jäljempänä ’EFPIA’.

(b) hallinnosta vastaavan tahon 
käsittelyssä tapahtuvan yhtiöjärjestyksen 
hyväksymisen jälkeen Euroopan 
lääketeollisuuden yhdistysten liitto, 
jäljempänä ’EFPIA’.
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Or. fr

Perustelu

Pelkkä kirjallinen vahvistus ei riitä yhtiöjärjestyksen hyväksymiseen.

Tarkistus 165
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b) kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan 
yhtiöjärjestyksen hyväksymisen jälkeen 
Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten 
liitto, jäljempänä ’EFPIA’.

(b) kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan 
yhtiöjärjestyksen hyväksymisen jälkeen 
mikä tahansa oikeussubjekti yksinään tai 
liiton kautta edustettuna.

Or. en

Tarkistus 166
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksyttyään tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella mikä tahansa 
oikeussubjekti, joka ei ole osakas tai 
osakkaaseen kuuluva oikeussubjekti tai 
näiden jommankumman
liitännäisosallistuja ja joka tukee IMI2-
yhteisyrityksen tavoitteita omalla 
erityisellä tutkimusalueellaan 
jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan assosioituneessa maassa, 
voi hakea assosioituneen kumppanin 
asemaa IMI2-yhteisyrityksessä. 
Kirjallisessa vahvistuksessa on annettava 

3. Hyväksyttyään tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella mikä tahansa 
oikeussubjekti, joka ei ole osakas tai siihen
kuuluva oikeussubjekti tai johonkin 
jäsenvaltioon tai Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneeseen 
maahan sijoittautunut liitännäisosallistuja 
ja joka tukee ITI-yhteisyrityksen tavoitteita 
omalla erityisellä tutkimusalueellaan, voi 
hakea ITI-yhteisyritykseen liittymistä. 
Kirjallisessa vahvistuksessa on annettava 
tiedot assosioinnin laajuudesta 
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tiedot assosioinnin laajuudesta 
täsmentämällä sen sisältö, toimet ja kesto.

täsmentämällä sen sisältö, toimet ja kesto.

Or. en

Perustelu

Yhteisyrityksen osakkaina pitäisi olla vain oikeussubjekteja, jotka ovat sijoittautuneet unioniin 
ja toimivat unionissa tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa.

Tarkistus 167
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksyttyään tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella mikä tahansa 
oikeussubjekti, joka ei ole osakas tai 
osakkaaseen kuuluva oikeussubjekti tai 
näiden jommankumman 
liitännäisosallistuja ja joka tukee IMI2-
yhteisyrityksen tavoitteita omalla 
erityisellä tutkimusalueellaan 
jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneessa maassa, 
voi hakea assosioituneen kumppanin 
asemaa IMI2-yhteisyrityksessä. 
Kirjallisessa vahvistuksessa on annettava 
tiedot assosioinnin laajuudesta 
täsmentämällä sen sisältö, toimet ja kesto.

3. Hyväksyttyään tämän yhtiöjärjestyksen 
hallinnosta vastaavan tahon käsittelyssä
mikä tahansa oikeussubjekti, joka ei ole 
osakas tai osakkaaseen kuuluva 
oikeussubjekti tai näiden jommankumman 
liitännäisosallistuja ja joka tukee IMI2-
yhteisyrityksen tavoitteita omalla 
erityisellä tutkimusalueellaan 
jäsenvaltiossa tai Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneessa maassa, 
voi hakea assosioituneen kumppanin 
asemaa IMI2-yhteisyrityksessä. Käsittelyn 
yhteydessä on annettava tiedot assosioinnin 
laajuudesta täsmentämällä sen sisältö, 
toimet ja kesto.

Or. fr

Tarkistus 168
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

4. Assosioidut kumppanit osallistuvat 
kuten muut osakkaat kuin unioni IMI2-
yhteisyrityksen toiminnan rahoittamiseen 
tämän yhtiöjärjestyksen 13 lausekkeen
mukaisesti.

4. Kirjallisessa vahvistuksessa on tämän 
asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti 
annettava tiedot osuudesta, joka 
suoritetaan ITI-yhteisyritykseen ja jonka 
suuruisen osuuden suorittaa myös unioni.

Or. en

Tarkistus 169
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Kirjallisessa vahvistuksessa on tämän 
asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti 
annettava tiedot osuudesta, jonka 
assosioituneet kumppanit suorittavat 
IMI2-yhteisyritykseen ja jonka suuruisen 
osuuden suorittaa myös unioni.

Poistetaan.

Or. en

(Teksti on sisällytetty 4 kohdan johdantokappaleeseen – katso edellistä tarkistusta.)

Tarkistus 170
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa

Komission teksti Tarkistus

3. Osakkuutta ja assosiointia koskevat 
muutokset

3. Osakkuutta koskevat muutokset

Or. en
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Tarkistus 171
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki hakemukset, jotka koskevat 
IMI2-yhteisyrityksen osakkuutta tai 
assosioituneen kumppanin asemaa, 
toimitetaan hallintoneuvostolle ja, jos on 
kyse osakkuushakemuksesta, siihen 
liitetään ehdotus 5 lausekkeessa esitetyn 
hallintoneuvoston kokoonpanon 
muuttamiseksi.

1. Kaikki hakemukset, jotka koskevat ITI-
yhteisyrityksen osakkuutta, toimitetaan 
hallintoneuvostolle ja, jos on kyse 
osakkuushakemuksesta, siihen liitetään 
ehdotus 5 lausekkeessa esitetyn 
hallintoneuvoston kokoonpanon 
muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 172
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto arvioi hakemuksen 
ottaen huomioon hakijan 
merkityksellisyyden ja mahdollisen 
lisäarvon IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Sen jälkeen 
hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen.

2. Hallintoneuvosto arvioi hakemuksen 
ottaen huomioon hakijan 
merkityksellisyyden ja mahdollisen 
lisäarvon IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Sen jälkeen 
hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen. Uusien jäsenien 
hyväksymistä koskevien sääntöjen olisi 
oltava julkisia ja avoimia, niiden ei pitäisi 
aiheuttaa kohtuuttomia esteitä, ja kaikki 
hylkäävät päätökset on selkeästi 
perusteltava kirjallisesti ja asetettava 
ehdokkaan ja valtioiden edustajien 
ryhmän saataville.

Or. en
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Tarkistus 173
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto arvioi hakemuksen 
ottaen huomioon hakijan 
merkityksellisyyden ja mahdollisen 
lisäarvon IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Sen jälkeen
hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen.

2. Hallintoneuvosto arvioi hakemuksen 
ottaen huomioon hakijan 
merkityksellisyyden ja mahdollisen 
lisäarvon IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Sen jälkeen 
hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen ja ilmoittaa siitä 
viipymättä komissiolle, jolla on, jos 
hakemus hyväksytään, oikeus vastustaa 
muiden kuin unionin jäsenvaltioiden 
osakkuutta.

Or. fr

Perustelu

Komission edustamalle Euroopan unionille on aiheellista antaa mahdollisuus vastustaa 
osakkuutta.

Tarkistus 174
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osakas tai assosioitunut kumppani voi 
luopua osakkuudestaan IMI2-
yhteisyrityksessä tai assosioitumisestaan 
sen toimintaan. Luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille ja assosioituneille 
kumppaneille. Tuolloin entinen osakas tai 
assosioitunut kumppani vapautetaan 

3. Osakas tai assosioitunut kumppani voi 
luopua osakkuudestaan IMI2-
yhteisyrityksessä tai assosioitumisestaan 
sen toimintaan. Luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille ja assosioituneille 
kumppaneille. Tuolloin entinen osakas tai 
assosioitunut kumppani vapautetaan 
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kaikista muista velvoitteista kuin niistä, 
jotka IMI2-yhteisyritys on hyväksynyt tai 
jotka sille ovat aiheutuneet ennen 
osakkuudesta tai assosioitumisesta 
luopumista.

kaikista muista velvoitteista kuin niistä, 
jotka IMI2-yhteisyritys on hyväksynyt tai 
jotka sille ovat aiheutuneet ennen 
osakkuudesta tai assosioitumisesta 
luopumista. Osakkuudesta luopumisen 
yhteydessä laaditaan tilinpäätös, jolla 
selvitetään luopuvan osakkaan ja IMI2-
yhteisyrityksen taloudelliset velvoitteet.

Or. fr

Tarkistus 175
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osakas tai assosioitunut kumppani voi 
luopua osakkuudestaan IMI2-
yhteisyrityksessä tai assosioitumisestaan 
sen toimintaan. Luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille ja assosioituneille 
kumppaneille. Tuolloin entinen osakas tai 
assosioitunut kumppani vapautetaan 
kaikista muista velvoitteista kuin niistä, 
jotka IMI2-yhteisyritys on hyväksynyt tai 
jotka sille ovat aiheutuneet ennen 
osakkuudesta tai assosioitumisesta 
luopumista.

3. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
IMI2-yhteisyrityksessä tai 
assosioitumisestaan sen toimintaan. 
Osakkuudesta luopuminen tulee voimaan 
peruuttamattomasti kuuden kuukauden 
kuluttua luopumisilmoituksen antamisesta 
muille osakkaille. Tuolloin entinen osakas 
vapautetaan kaikista muista velvoitteista 
kuin niistä, jotka ITI-yhteisyritys on 
hyväksynyt tai jotka sille ovat aiheutuneet 
ennen osakkuudesta tai assosioitumisesta 
luopumista.

Or. en

Tarkistus 176
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. IMI2-yhteisyrityksen osakkuutta tai 
siihen assosioitumista ei voi siirtää 
kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteissuostumusta.

4. IMI2-yhteisyrityksen osakkuutta tai 
siihen assosioitumista ei voi siirtää 
kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteissuostumusta. 
Suostumus annetaan tiedoksi komissiolle, 
jolla on oikeus vastustamiseen.

Or. fr

Tarkistus 177
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) teollisuusryhmittymä

Or. en

Perustelu

Yhteisyrityksen yksityistä sektoria edustavat osakkaat voivat muodostaa elimen, jonka 
soveltamisala on laajempi kuin EFPIA. Tällä ryhmittymällä on muiden ryhmien (tieteellisen 
komitean, jäsenvaltioiden edustajien, sidosryhmien) neuvonantajan rooli ja tietty määrä 
paikkoja hallintoneuvostossa.

Tarkistus 178
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tieteellinen komitea, valtioiden 
edustajien ryhmä ja sidosryhmäfoorumi
ovat IMI2-yhteisyrityksen neuvoa-antavia 

2. Teollisuusryhmittymä, tieteellinen 
komitea, valtioiden edustajien ryhmä ja
sidosryhmäryhmittymä ovat ITI-
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elimiä. yhteisyrityksen neuvoa-antavia elimiä.

Or. en

Tarkistus 179
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 5 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Hallintoneuvostoon kuuluu viisi edustajaa 
kutakin osakasta kohden.

Hallintoneuvostoon kuuluu 12 edustajaa, 
jotka jakautuvat seuraavasti: 
3 teollisuusryhmittymästä, 3 komissiosta, 
1 jäsenvaltioiden edustajien ryhmästä, 
3 tieteellisestä komiteasta ja 
2 sidosryhmäryhmittymästä.

Or. en

Perustelu

Yhteisyritystä on pidettävä todellisena kumppanuutena, johon osallistuu tasapuolisemmin 
julkisia kumppaneita (Euroopan komissio ja jäsenvaltioita), yksityisen sektorin kumppaneita 
(teollisuus) ja muita sidosryhmiä, kuten tutkijoita, potilasjärjestöjen edustajia ja pk-yrityksiä.

Tarkistus 180
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sanotun vaikuttamatta 2 kohdan 
soveltamiseen jokaisella osakkaalla on 
100 äänimäärästä prosenttiosuus, joka 
vastaa sen IMI2-yhteisyritykseen 
suorittaman rahoitusosuuden 
prosenttiosuutta.

1. Sanotun vaikuttamatta 2 kohdan 
soveltamiseen jokaisella hallintoneuvoston 
edustajalla on yksi ääni.
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Or. en

Tarkistus 181
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on 50 prosenttia 
äänimäärästä. Komission äänioikeus on 
jakamaton. Jokainen osakas voi jakaa 
äänimääränsä hallintoneuvostossa 
olevien edustajiensa kesken. Osakkaiden
on pyrittävä kaikin tavoin 
yhteisymmärrykseen. Jollei sitä saavuteta, 
hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
vähintään 75 prosentin enemmistöllä 
kaikista äänistä, mukaan lukien niiden 
äänet, jotka eivät ole läsnä.

Hallintoneuvoston edustajien on pyrittävä 
kaikin tavoin yhteisymmärrykseen. Jollei 
sitä saavuteta, hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä vähintään 75 prosentin 
enemmistöllä kaikista äänistä, mukaan 
lukien niiden äänet, jotka eivät ole läsnä.

Or. en

Tarkistus 182
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni ja muut osakkaat nimittävät 
vuorollaan hallintoneuvoston 
puheenjohtajan vuosittain 
vuorotteluperiaatteen mukaisesti.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja
nimitetään vuosittain.

Or. en
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Tarkistus 183
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvoston sääntömääräinen 
kokous järjestetään vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan 
järjestää osakkaan tai puheenjohtajan 
pyynnöstä. Puheenjohtaja kutsuu koolle 
hallintoneuvoston kokoukset, ja ne 
järjestetään yleensä IMI2-yhteisyrityksen 
kotipaikassa.

2. Hallintoneuvoston sääntömääräinen 
kokous järjestetään vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan 
järjestää edustajan tai puheenjohtajan 
pyynnöstä. Puheenjohtaja kutsuu koolle 
hallintoneuvoston kokoukset, ja ne 
järjestetään yleensä ITI-yhteisyrityksen 
kotipaikassa. Esityslistaluonnokset, 
lopulliset esityslistat ja pöytäkirjat 
julkaistaan ITI:n verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 184
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto kutsuu mahdolliset
assosioituneet kumppanit osallistumaan 
hallintoneuvostossa käytyihin 
neuvotteluihin, joissa tarkastellaan 
assosioituneiden kumppanien 
osallistumista koskevia esityslistan kohtia. 
Assosioituneilla kumppaneilla ei ole 
äänioikeutta.

Hallintoneuvosto kutsuu kaikki osakkaat
osallistumaan hallintoneuvostossa 
käytyihin neuvotteluihin, joissa 
tarkastellaan assosioituneiden kumppanien 
osallistumista koskevia esityslistan kohtia.

Or. en

Tarkistus 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtaja osallistuu
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 yhtiöjärjestyksen 
4 kohdan 2 alakohdan mukaan IMI2-yhteisyritykselle neuvoa-antavia elimiä. Jotta ne voisivat 
täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi annettava oikeus osallistua sekä 
hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin keskusteluihin. Neuvojen antajalla on 
oltava puheoikeus.

Tarkistus 186
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtaja osallistuu hallintoneuvoston 
kokouksiin tarkkailijana.

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtajalla on paikka 
hallintoneuvostossa, hän osallistuu 
hallintoneuvoston kokouksiin ja hänellä 
on äänioikeus.

Or. en

Tarkistus 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

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

Or. en

Perustelu

Valtioiden edustajien ryhmä, tieteellinen komitea ja sidosryhmäfoorumi ovat yhtiöjärjestyksen 
4 kohdan 2 alakohdan mukaan IMI2-yhteisyritykselle neuvoa-antavia elimiä. Jotta ne voisivat 
täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi annettava oikeus osallistua sekä 
hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin keskusteluihin. Neuvojen antajalla on 
oltava puheoikeus.

Tarkistus 188
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Valtioiden edustajien ryhmä, tieteellinen komitea ja sidosryhmäfoorumi ovat yhtiöjärjestyksen 
4 kohdan 2 alakohdan mukaan IMI2-yhteisyritykselle neuvoa-antavia elimiä. Jotta ne voisivat 
täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi annettava oikeus osallistua sekä 
hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin keskusteluihin. Neuvojen antajalla on 
oltava puheoikeus. 

Tarkistus 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa jatkuvan 
koordinoinnin Horisontti 2020 -toimien ja 
IMI2-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 
IMI2-yhteisyrityksen kattamien toimien 
hienosäädön suorittamiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 190
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b) päättää sellaisen osakkaan tai 
assosioituneen kumppanin, joka ei täytä 
asetettuja velvoitteita, IMI2-
yhteisyrityksen osakkuuden tai IMI2-
yhteisyritykseen assosioitumisen 
lakkauttamisesta;

(b) päättää sellaisen osakkaan, joka ei täytä 
asetettuja velvoitteita, ITI-yhteisyrityksen 
osakkuuden tai ITI-yhteisyritykseen 
assosioitumisen lakkauttamisesta;

Or. en
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Tarkistus 191
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(f) nimittää ja erottaa pääjohtaja, jatkaa 
hänen toimikauttaan, neuvoa häntä ja 
valvoa tapaa, jolla hän hoitaa tehtävänsä;

(f) nimittää pääjohtaja, vapauttaa hänet 
tehtävistään, jatkaa hänen toimikauttaan, 
neuvoa häntä ja valvoa tapaa, jolla hän 
hoitaa tehtävänsä;

Or. fr

Tarkistus 192
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(k a) nimittää julkisen tarjouspyynnön 
perusteella riippumaton tarkastuselin, 
jonka tehtäväksi annetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 olevan 
60 artiklan 5 kohdassa säädetyn 
lausunnon esittäminen;

Or. fr

Perustelu

Tilien hyväksymisestä vastuussa olevan tahon tehtävänä on nimittää riippumaton 
tarkastuselin, jonka tehtäväksi annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa säädetyn lausunnon esittäminen. Avoimuuden 
lisäämiseksi ehdotetaan, että tämä nimittäminen tehdään julkisen tarjouskilpailun perusteella.

Tarkistus 193
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) hyväksyä ehdotuspyynnöt ja 
tarvittaessa asianmukaiset ehdotusten 
jättämiseen, arviointiin, valintaan, 
rahoituksen myöntämiseen ja arvioinnin 
uudelleentarkasteluun sovellettavia 
menettelyjä koskevat säännöt, joita 
pääjohtaja ehdottaa tiiviissä yhteistyössä 7 
lausekkeen 2 kohdan q alakohdassa 
tarkoitettujen neuvoa-antavien ryhmien 
kanssa;

(l) hyväksyä pyynnöt, joita pääjohtaja 
ehdottaa tiiviissä yhteistyössä 7 lausekkeen 
2 kohdan q alakohdassa tarkoitettujen 
neuvoa-antavien ryhmien kanssa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

(m) hyväksyä luettelo rahoituksen saajiksi 
valituista ehdotuksista;

(m) hyväksyä luettelo rahoituksen saajiksi 
valituista ehdotuksista riippumattomien 
asiantuntijoiden paneelin Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista koskevien 
sääntöjen 37 artiklan mukaisesti laatiman 
paremmuusjärjestyksen perusteella;

Or. en

Tarkistus 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(n a) ilmoittaa valtioiden edustajien 
ryhmälle, tieteelliselle komitealle ja 
sidosryhmäfoorumille säännöllisesti 
kaikista niiden neuvonantajaroolin 
kannalta oleellisista asioista;

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä IMI2-yhteisyritykselle neuvoa-antavina eliminä valtioiden edustajien 
ryhmän, tieteellisen komitean ja sidosryhmäfoorumin olisi saatava riittävästi tietoja kaikista 
merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 196
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella. Komissio 
ottaa IMI2-yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden edustajat asianmukaisella 
tavalla mukaan valintamenettelyyn.

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella. Komissio 
ottaa IMI2-yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden edustajat asianmukaisella 
tavalla mukaan valintamenettelyyn. 
Euroopan parlamentilla on oikeus 
vastustamiseen.

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentti on otettava mukaan pääjohtajan nimitykseen. Tarkistuksessa 
ehdotetaan vastustamismenettelyä.
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Tarkistus 197
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, 
jonka se tekee komission ehdotuksesta. 
Komissio ottaa yksityiset osakkaat 
asianmukaisella tavalla mukaan 
ehdotuksen tekemiseen.

6. Pääjohtaja voidaan vapauttaa 
tehtävistään ainoastaan hallintoneuvoston 
päätöksellä, jonka se tekee komission 
ehdotuksesta. Komissio ottaa yksityiset 
osakkaat asianmukaisella tavalla mukaan 
ehdotuksen tekemiseen.

Or. fr

Tarkistus 198
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

4. Pääjohtajan tehtävinä on erityisesti 
riippumattomalla tavalla

4. Pääjohtajan tehtävinä on erityisesti

Or. fr

Perustelu

Pääjohtajan ei pidä olla riippumaton. Hän on, samalla tavalla kuin henkilöstö, 
hallintoneuvoston alaisuudessa ja varsinkin unionin ja muiden osallistujien etujen alainen 
yleisesti.

Tarkistus 199
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 4 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) esittää hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi vuotuinen tilinpäätös;

(c) tehdä vuotuinen tilinpäätös, joka 
esitetään hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;

Or. fr

Perustelu

Toimituksellinen täsmennys.

Tarkistus 200
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) järjestää julkinen tarjouskilpailu, 
jonka perusteella hallintoneuvosto 
nimittää riippumattoman tarkastuselimen, 
jonka tehtäväksi annetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetyn lausunnon 
esittäminen;

Or. fr

Tarkistus 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

(m a) laatia vuotuinen kertomus tutkimus-
ja kehittämistoimien edistymisestä;

Or. en
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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 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

(m b) toteuttaa oikea-aikaisesti 
jatkotoimia IMI-yhteisyrityksen 
loppuarvioinnin, IMI2-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin tai IMI2-yhteisyrityksen 
toiminnan mahdollisten muiden asiaan 
liittyvien arviointien perusteella 
annettujen suositusten johdosta;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 203
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

(b) ehdotuspyyntöjen hallinnoiminen 
vuotuisen työsuunnitelman mukaisesti sekä 
avustussopimuksien tai päätöksien 
hallinnoiminen, niiden koordinointi 
mukaan lukien;

(b) pyyntöjen, myös riippumattomien 
asiantuntijoiden paneelin tekemän 
arvioinnin, hallinnoiminen 
työsuunnitelman mukaisesti sekä 
sopimuksien tai päätöksien 
hallinnoiminen, niiden koordinointi 
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mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 204
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) sellaisen tieto- ja 
tiedonedistämisjärjestelmän valvominen, 
jolla pyritään takaamaan laaja 
osallistuminen yhteisyrityksen toimiin 
(ehdotuspyynnöt), mukaan lukien yhteys 
NCP-järjestelmään;

Or. en

Tarkistus 205
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
Liite I – 10 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
seitsemän jäsentä; heidät nimitetään yhden
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan yhden 
vuoden toimikaudeksi.

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
28 jäsentä, yksi kustakin jäsenvaltiosta, 
heidät nimitetään kahden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan yhden 
vuoden toimikaudeksi. Komitean 
kokoonpanossa on pyrittävä sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 
16 artiklan mukaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 206
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
seitsemän jäsentä; heidät nimitetään yhden 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee
puheenjohtajan keskuudestaan yhden 
vuoden toimikaudeksi.

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
15 jäsentä; heidät nimitetään yhden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan yhden 
vuoden toimikaudeksi ja kolme 
hallintoneuvoston jäsentä.

Or. en

Tarkistus 207
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
seitsemän jäsentä; heidät nimitetään yhden 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan yhden
vuoden toimikaudeksi.

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
11 jäsentä; heidät nimitetään yhden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan kahden
vuoden toimikaudeksi.

Or. en

Tarkistus 208
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
Liite 1 – 10 osa – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Asiantuntijoita voidaan tarvittaessa 
nimittää lisää erityisten tehtävien 
hoitamiseksi rajoitetuksi ajaksi.

Asiantuntijoita voidaan tarvittaessa 
nimittää lisää erityisten tehtävien 
hoitamiseksi rajoitetuksi ajaksi, ja heidän 
valinnassaan on noudatettava samaa 
menettelyä kuin tieteellisen komitean 
pysyvien jäsenten kohdalla.

Or. ro

Tarkistus 209
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tieteellisen komitean jäsenet edustavat 
tasapainoisesti maailmanluokan 
tunnustettua asiantuntemusta 
tiedelaitoksista, teollisuudesta ja 
sääntelyelimistä. Kokonaisuutena 
tieteellisen komitean asiaankuuluvan 
osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava kyseinen tekninen ala, jotta se voi 
antaa tieteelliseen tietoon pohjautuvia 
strategisia suosituksia IMI2-
yhteisyritykselle.

2. Tieteellisen komitean jäsenet edustavat 
tasapainoisesti maailmanluokan 
tunnustettua riippumatonta 
asiantuntemusta tiedelaitoksista, 
kliinikoista ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaisista. Kokonaisuutena 
tieteellisen komitean asiaankuuluvan 
osaamisen ja asiantuntemuksen on 
katettava kyseinen tekninen ala, jotta se voi 
antaa tieteelliseen tietoon pohjautuvia 
strategisia suosituksia IMI2-
yhteisyritykselle.

Or. en

Tarkistus 210
Vicky Ford

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

(a a) antaa neuvoja tieteellisistä 
painotuksista, jotka on sisällytettävä 
strategisiin tutkimuslinjauksiin, ottaen 
tarvittaessa huomioon Horisontti 2020 
-puiteohjelman terveysalan 
tiedelautakunnan ennakkoarvioinnin 
tulokset;

Or. en

Tarkistus 211
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) antaa neuvoja strategisten 
tutkimuslinjausten painotuksista;

Or. en

Tarkistus 212
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) laatia Euroopan komissiolle 
suosituksia IMI2-yhteisyrityksen 
välivaiheen arviointia varten 
31. joulukuuta 2017 mennessä.

Or. fr
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Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen tieteellisen komitean on osallistuttava väliarviointiin.

Tarkistus 213
Teresa Riera Madurell

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) laatia vuotuinen kertomus ja 
julkaista se.

Or. en

Tarkistus 214
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tieteellisen komitean neuvot on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 215
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Komitean 

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Komitean puheenjohtaja kutsuu kokoukset 
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puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. koolle. Esityslistaluonnokset, lopulliset 
esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan ITI:n 
verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tieteellisen komitean on saatava 
säännöllisesti tietoja erityisesti IMI2-
yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin 
toimiin osallistumisesta, kunkin pyynnön 
tuloksesta ja hankkeen toteutuksesta, 
synergioista muiden asianmukaisten 
unionin ohjelmien kanssa, IMI2-
talousarvion toteuttamisesta ja 
tutkimustulosten levittämisestä ja 
hyödyntämisestä.

Or. en
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Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä IMI2-yhteisyritykselle neuvoa-antavana elimenä tieteellisen 
komitean olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 218
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullakin jäsenvaltiolla ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneella maalla on yksi edustaja 
IMI2-yhteisyritykseen osallistuvien 
valtioiden edustajien ryhmässä. Ryhmä 
valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

1. Kullakin jäsenvaltiolla ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneella maalla on yksi edustaja 
ITI-yhteisyritykseen osallistuvien 
valtioiden edustajien ryhmässä. Ryhmä 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 
jolla on hallintoneuvostossa edustajan 
paikka.

Or. en

Tarkistus 219
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat kokouksiin.

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat kokouksiin. 
Esityslistaluonnokset, lopulliset esityslistat 
ja pöytäkirjat julkaistaan ITI:n 
verkkosivustolla.
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Or. en

Tarkistus 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat kokouksiin.

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 221
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtaja voi kutsua muita henkilöitä 
osallistumaan tarkkailijoina ryhmän 
kokouksiin, erityisesti unionin alueellisten 
viranomaisten ja pk-yritysjärjestöjen 
edustajia.

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtaja voi kutsua muita henkilöitä 
osallistumaan tarkkailijoina ryhmän 
kokouksiin, erityisesti unionin alueellisten 
viranomaisten ja pk-yritysjärjestöjen, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
tai potilasjärjestöjen edustajia.

Or. en

Tarkistus 222
Fiona Hall
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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 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Valtioiden edustajien ryhmän on 
saatava säännöllisesti tietoja erityisesti 
IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin 
epäsuoriin toimiin osallistumisesta, 
kunkin pyynnön tuloksesta ja hankkeen 
toteutuksesta, synergioista muiden 
asianmukaisten unionin ohjelmien 
kanssa, IMI2-talousarvion toteuttamisesta 
ja tutkimustulosten levittämisestä ja 
hyödyntämisestä.

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä IMI2-yhteisyritykselle neuvoa-antavana elimenä valtioiden 
edustajien ryhmän olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 224
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa
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Komission teksti Tarkistus

12. Sidosryhmäfoorumi 12. Sidosryhmäkomitea

Or. en

Tarkistus 225
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sidosryhmäfoorumiin voivat osallistua 
kaikki julkiset ja yksityiset sidosryhmät 
sekä kansainväliset eturyhmät 
jäsenvaltioista, assosioituneista maista ja 
muista maista.

1. Sidosryhmäkomiteaan voivat osallistua 
kaikki julkiset ja yksityiset sidosryhmät 
sekä kansainväliset eturyhmät 
jäsenvaltioista ja assosioituneista maista.
Siihen kuuluu potilasjärjestöjen, 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien 
organisaatioiden ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
edustajia. Komitea valitsee keskuudestaan 
kaksi edustajaa hallintoneuvostoon.

Or. en

Tarkistus 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan IMI2-
yhteisyrityksen toiminnasta, ja sitä 
pyydetään esittämään huomautuksia.

2. Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan IMI2-
yhteisyrityksen toiminnasta säännöllisesti 
erityisesti IMI2-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin 
osallistumisesta, kunkin pyynnön 
tuloksesta ja hankkeen toteutuksesta, 
synergioista muiden asianmukaisten 
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unionin ohjelmien kanssa, IMI2-
talousarvion toteuttamisesta ja 
tutkimustulosten levittämisestä ja 
hyödyntämisestä, ja sitä pyydetään 
esittämään huomautuksia.

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä IMI2-yhteisyritykselle neuvoa-antavana elimenä 
sidosryhmäfoorumin olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 227
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sidosryhmäfoorumille tiedotetaan 
IMI2-yhteisyrityksen toiminnasta, ja sitä 
pyydetään esittämään huomautuksia.

2. Sidosryhmäkomitealle tiedotetaan ITI-
yhteisyrityksen toiminnasta, ja sitä 
pyydetään esittämään huomautuksia muun 
muassa strategisten tutkimuslinjausten 
painotuksista.

Or. en

Tarkistus 228
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääjohtaja kutsuu koolle 
sidosryhmäfoorumin kokoukset.

3. Pääjohtaja kutsuu koolle 
sidosryhmäkomitean kokoukset vähintään 
kerran vuodessa.

Or. en
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Tarkistus 229
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muiden osakkaiden kuin unionin sekä 
assosioituneiden kumppaneiden tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien suorittamat 
luontoissuoritukset, jotka vastaavat 
kustannuksia, jotka niille ovat aiheutuneet 
epäsuorien toimien toteuttamisesta ja 
suhteessa 7 lausekkeen 2 kohdan q 
alakohdassa tarkoitettuihin neuvoa-antaviin 
elimiin – jos tämä sisältyy vuotuiseen 
työsuunnitelmaan – vähennettyinä IMI2-
yhteisyrityksen rahoitusosuudella ja 
kaikilla muilla unionin näihin menoihin 
maksamilla rahoitusosuuksilla;

(b) muiden osakkaiden kuin unionin tai 
niihin kuuluvien unioniin tai Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan assosioituneisiin 
maihin sijoittautuneiden oikeussubjektien 
tai niiden liitännäisosallistujien suorittamat 
luontoissuoritukset, jotka vastaavat 
kustannuksia, jotka niille ovat aiheutuneet 
epäsuorien toimien toteuttamisesta ja 
suhteessa 7 lausekkeen 2 kohdan q 
alakohdassa tarkoitettuihin neuvoa-antaviin 
elimiin – jos tämä sisältyy vuotuiseen 
työsuunnitelmaan – vähennettyinä IMI2-
yhteisyrityksen rahoitusosuudella ja 
kaikilla muilla unionin näihin menoihin 
maksamilla rahoitusosuuksilla;

Or. en

Tarkistus 230
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muiden osakkaiden kuin unionin sekä 
assosioituneiden kumppaneiden tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien suorittama 
rahoitusosuus, joka voidaan suorittaa b 
alakohdassa tarkoitettujen osuuksien lisäksi 
tai niiden sijasta.

(c) muiden osakkaiden kuin unionin tai 
niihin kuuluvien oikeussubjektien 
suorittama rahoitusosuus, joka voidaan 
suorittaa b alakohdassa tarkoitettujen 
osuuksien lisäksi tai niiden sijasta.
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Or. en

Tarkistus 231
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osakkaiden ja assosioituneiden 
kumppaneiden rahoitusosuudet 
toiminnallisiin menoihin;

(b) osakkaiden rahoitusosuudet
toiminnallisiin menoihin;

Or. en

Tarkistus 232
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

IMI2-yhteisyrityksen taloudelliset 
sitoumukset eivät saa ylittää käytettävissä 
olevien tai sen osakkaiden ja 
assosioituneiden kumppaneiden sen 
talousarvioon sitomien taloudellisten 
resurssien määrää.

ITI-yhteisyritysten taloudelliset 
sitoumukset eivät saa ylittää käytettävissä 
olevien tai sen osakkaiden sen 
talousarvioon sitomien taloudellisten 
resurssien määrää.

Or. en

Tarkistus 233
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jos jokin IMI2-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. Hallintoneuvosto 
voi pidättää äänioikeuden jäseneltä, joka 
ei täytä velvoitteitaan. Äänioikeus voidaan 
pidättää alustavasti ja sen jälkeen, kun 
jäsentä on kuultu ja kun hänelle on 
ehdotettu oikaisumenettelyä.

Or. fr

Tarkistus 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
IMI2-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 235
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
IMI2-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. IMI2-yhteisyritys antaa vuosittain 
komissiolle kertomuksen asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 
kohdan mukaisesti.

3. IMI2-yhteisyritys antaa vuosittain 
komissiolle ja budjettivallan käyttäjille 
kertomuksen.

Pääjohtaja toimittaa tilinpäätöksen ja 
edellisvuoden taseen 
tilintarkastustuomioistuimelle kahden 
kuukauden kuluessa kunkin 
varainhoitovuoden päättymisestä. 
Tilintarkastustuomioistuin voi tehdä 
tarkastuksia, mukaan lukien paikan 
päällä tehtäviä tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 237
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. IMI2-yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevan 60 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

4. IMI2-yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
tilintarkastustuomioistuin 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. 
Tilintarkastustuomioistuin ottaa 
työohjelmassaan huomioon 



PE524.772v01-00 96/99 AM\1012280FI.doc

FI

riippumattoman tarkastuselimen toimet, 
jonka tehtäväksi annetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 olevan 
60 artiklan 5 kohdassa säädetyn 
lausunnon esittäminen.

Or. fr

Tarkistus 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 17 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. IMI2-yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 
kohdan mukaisesti.

4. IMI2-yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
tilintarkastustuomioistuin Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 287 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tilintarkastustuomioistuin laatii 
vuotuisen erityiskertomuksen IMI2-
yhteisyrityksestä.

Or. en

Tarkistus 240
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi antaa sääntöjä osakkaisiin, 
assosioituihin kumppaneihin, elimiin ja 
henkilöstöön liittyvien eturistiriitojen 
estämiseksi tai hallitsemiseksi. Kyseisillä 
säännöillä on estettävä hallintoneuvostoon 
kuuluvien osakkaiden edustajien 
eturistiriidat.

2. ITI-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
antaa sääntöjä osakkaisiin, elimiin ja 
henkilöstöön liittyvien eturistiriitojen 
estämiseksi tai hallitsemiseksi. Kyseisillä 
säännöillä on estettävä hallintoneuvostoon 
ja tieteelliseen komiteaan kuuluvien 
osakkaiden edustajien eturistiriidat. Näillä 
säännöillä on erityisesti selvennettävä, 
mitkä tiedot on julkaistava ilmoituksessa 
heidän kaikesta ammatillisesta 
toiminnastaan, taloudellisista eduistaan ja 
eturistiriidoistaan ja pidettävä se ajan 
tasalla.

Or. en

Tarkistus 241
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi antaa sääntöjä osakkaisiin, 
assosioituihin kumppaneihin, elimiin ja 
henkilöstöön liittyvien eturistiriitojen 
estämiseksi tai hallitsemiseksi. Kyseisillä 
säännöillä on estettävä hallintoneuvostoon 
kuuluvien osakkaiden edustajien 
eturistiriidat.

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
antaa sääntöjä osakkaisiin, assosioituihin 
kumppaneihin, elimiin ja henkilöstöön 
liittyvien eturistiriitojen estämiseksi tai 
hallitsemiseksi. Kyseisillä säännöillä on 
estettävä hallintoneuvostoon kuuluvien 
osakkaiden edustajien eturistiriidat.

Or. en

Tarkistus 242
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 20 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi antaa sääntöjä osakkaisiin, 
assosioituihin kumppaneihin, elimiin ja 
henkilöstöön liittyvien eturistiriitojen 
estämiseksi tai hallitsemiseksi. Kyseisillä 
säännöillä on estettävä hallintoneuvostoon 
kuuluvien osakkaiden edustajien 
eturistiriidat.

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
antaa sääntöjä osakkaisiin, assosioituihin 
kumppaneihin, elimiin ja henkilöstöön 
liittyvien eturistiriitojen estämiseksi tai 
hallitsemiseksi. Kyseisillä säännöillä on 
estettävä hallintoneuvostoon kuuluvien 
osakkaiden edustajien eturistiriidat.

Or. fr

Perustelu

On syytä antaa sääntöjä osakkaisiin, assosioituihin kumppaneihin, elimiin ja henkilöstöön 
liittyvien eturistiriitojen estämiseksi tai hallitsemiseksi. Kyseessä ei pidä olla pelkkä 
mahdollisuus.

Tarkistus 243
Michèle Rivasi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 21 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IMI2-yhteisyritys puretaan tämän 
asetuksen 1 artiklassa säädetyn 
toimikauden päättyessä.

1. ITI-yhteisyritys puretaan tämän 
asetuksen 1 artiklassa säädetyn 
toimikauden päättyessä tai jos arviointi 
osoittaa, että yrityksen tavoitteita ei ole 
saavutettu.

Or. en

Tarkistus 244
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 21 osa – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kun IMI2-yhteisyritys puretaan, sen 
varoja käytetään kattamaan sen 
korvausvastuut ja purkamisesta aiheutuvat 
kustannukset. Mahdollinen ylijäämä 
jaetaan purkamisajankohtana osakkaina 
olevien kesken suhteellisesti sen mukaan, 
mikä on kunkin osakkaan rahoitusosuus 
IMI2-yhteisyrityksessä. Mahdollinen 
unionille jaettu ylijäämä palautetaan 
unionin talousarvioon.

4. Kun IMI2-yhteisyritys puretaan, sen 
varoja käytetään kattamaan sen 
korvausvastuut ja purkamisesta aiheutuvat 
kustannukset. Mahdollinen ylijäämä 
jaetaan purkamisajankohtana osakkaina 
olevien kesken suhteellisesti sen mukaan, 
mikä on kunkin osakkaan rahoitusosuus 
IMI2-yhteisyrityksessä. Mahdollinen 
unionille jaettu ylijäämä palautetaan 
unionin talousarvion Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityiseen 
täytäntöönpano-ohjelmaan.

Or. fr

Perustelu

On johdonmukaista palauttaa mahdolliset ylijäämät Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Tarkistus 245
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 21 osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mahdolliset tutkimustulokset 
luovutetaan Euroopan lääketeollisuuden 
yhdistysten liitolle (EFPIA).

Or. fr

Perustelu

Koska EFPIA on mahdollisten tuloksien takana oleva tieteen alan toimija, on 
johdonmukaista, että jos IMI2-yhteisyritys puretaan, tulokset kuuluvat EFPIA:lle.


