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Tarkistus 25
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 26
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 27
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201318 pyritään vahvistamaan 

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020”
(2014−2020) … 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201318 pyritään vahvistamaan 
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tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvia 
vaikutuksia yhdistämällä Horisontti 2020
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin varat 
julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksiin avainaloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä tavoitteita ja 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin.
Päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla 
unioni voi osallistua kumppanuuksiin 
osoittamalla rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka perustetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
187 artiklan nojalla.

tutkimukseen ja innovointiin kohdistuvia 
vaikutuksia yhdistämällä Horisontti 2020
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin varat 
julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksiin avainaloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää
unionin laajempia kilpailukykyyn liittyviä 
tavoitteita, vauhdittaa yksityisiä 
investointeja ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten 
kumppanuuksien olisi perustuttava 
pitkäaikaiseen sitoutumiseen, kaikkien 
kumppaneiden tasapuolinen 
rahoitusosuus mukaan luettuna, niiden 
pitäisi olla vastuussa omien tavoitteidensa 
saavuttamisesta ja ne olisi sovitettava 
yhteen unionin strategisten tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotavoitteiden kanssa. 
Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta, ja 
samalla olisi annettava monenlaisille 
erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille 
mahdollisuus osallistua Päätöksen 
N:o 1982/2006/EY nojalla unioni voi 
osallistua kumppanuuksiin osoittamalla 
rahoitusta yhteisyrityksille, jotka 
perustetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 187 artiklan nojalla.

__________________ __________________
18 EUVL [Horisontti 2020 -puiteohjelma]. 18 EUVL [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 28
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020)
täytäntöönpanemiseksi toteutettavasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o […]/201319

mukaisesti päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
annettava lisätukea päätöksessä (EU) 
N:o […]/2013 säädettyjen ehtojen 
mukaisesti. Teollisuuden johtoasema 
-painopisteessä keskitytään aihealueen
”Tieto- ja viestintäteknologia” seuraaviin 
kahteen erityiseen toimintalinjaan: ”Mikro-
ja nanoelektroniikka” sekä
”Komponenttien ja järjestelmien uusi 
sukupolvi: kehittyneiden ja älykkäiden 
sulautettujen komponenttien ja 
järjestelmien tekninen suunnittelu”.
Sulautetut tietotekniikkajärjestelmät
(ARTEMIS) ja nanoelektroniikka (ENIAC) 
olisi yhdistettävä yhdeksi aloitteeksi.

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” 
… päivänä …kuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/2013 ja Horisontti 
2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavasta
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o […]/201319

mukaisesti päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
annettava lisätukea päätöksessä
(EU) N:o […]/2013 säädettyjen ehtojen
mukaisesti. Teollisuuden johtoasema 
-painopisteessä keskitytään aihealueen
”Tieto- ja viestintäteknologia” seuraaviin 
kahteen erityiseen toimintalinjaan: ”Mikro-
ja nanoelektroniikka” sekä
”Komponenttien ja järjestelmien uusi 
sukupolvi: kehittyneiden ja älykkäiden 
sulautettujen komponenttien ja 
järjestelmien tekninen suunnittelu”.
Sulautetut tietotekniikkajärjestelmät
(ARTEMIS) ja nanoelektroniikka (ENIAC) 
olisi yhdistettävä yhdeksi aloitteeksi.

__________________ __________________
19 EUVL [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

19 EUVL [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

Or. en

Perustelu

Erityisohjelman lisäksi on syytä sisällyttää tähän maininta puiteohjelmasta, mikä on tärkeää 
siksi, että näin voidaan osoittaa puiteohjelman 19 artiklan ja siinä esitettyjen periaatteiden 
yhdenmukaisuus.

Tarkistus 29
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -ohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanemiseksi 
toteutettavasta erityisohjelmasta […] 2013 
annetun neuvoston päätöksen (EU) 
N:o […]/201319 mukaisesti päätöksen 
N:o 1982/2006/EY nojalla perustetuille
yhteisyrityksille on annettava lisätukea 
päätöksessä (EU) N:o […]/2013 
säädettyjen ehtojen mukaisesti.
Teollisuuden johtoasema -painopisteessä 
keskitytään aihealueen ”Tieto- ja 
viestintäteknologia” seuraaviin kahteen 
erityiseen toimintalinjaan: ”Mikro- ja 
nanoelektroniikka” sekä ”Komponenttien 
ja järjestelmien uusi sukupolvi: 
kehittyneiden ja älykkäiden sulautettujen 
komponenttien ja järjestelmien tekninen 
suunnittelu”. Sulautetut 
tietotekniikkajärjestelmät (ARTEMIS) ja 
nanoelektroniikka (ENIAC) olisi 
yhdistettävä yhdeksi aloitteeksi.

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelman ja
[…] 2013 annetun neuvoston päätöksen
(EU) N:o […]/2013 mukaisesti voidaan 
myöntää lisätukea yhteisyrityksille, jotka
on perustettu Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa ja etenkin sen 
25 artiklassa täsmennetyin edellytyksin, 
sekä noudattaen täysimääräisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistettuja yleisiä periaatteita ja 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa ja 
rajoittamatonta käyttöoikeutta koskevia 
periaatteita. Teollisuuden johtoasema 
-painopisteessä keskitytään aihealueen
”Tieto- ja viestintäteknologia” seuraaviin 
kahteen erityiseen toimintalinjaan: ”Mikro-
ja nanoelektroniikka” sekä
”Komponenttien ja järjestelmien uusi 
sukupolvi: kehittyneiden ja älykkäiden 
sulautettujen komponenttien ja 
järjestelmien tekninen suunnittelu”.
Sulautetut tietotekniikkajärjestelmät
(ARTEMIS) ja nanoelektroniikka (ENIAC) 
olisi yhdistettävä yhdeksi aloitteeksi.

__________________ __________________
19 EUVL [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

19 EUVL [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

Or. en

Tarkistus 30
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Rajoittamatta tämän asetuksen 
11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
väliarvioinnin toteuttamista olisi yhteisistä 
teknologia-aloitteista – ottaen huomioon, 
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että ne ovat erityisiä rahoitusvälineitä –
tehtävä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
koskevan asetuksen 32 artiklan mukainen 
perusteellinen väliarviointi, jossa olisi 
erityisesti tarkasteltava niiden avoimuutta, 
läpinäkyvyyttä, tuloksellisuutta ja 
tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukautus Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 32 artiklan kanssa.

Tarkistus 31
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) ECSEL-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisyrityksen olisi
pääasiassa annettava rahoitustukea 
avustuksina, joita myönnetään osallistujille 
avointen ja kilpailuun perustuvien 
ehdotuspyyntöjen perusteella. Tällainen 
rahoitustuki on kohdennettava 
todistettuihin markkinahäiriöihin, jotka 
estävät kyseisen ohjelman kehittämisen, ja 
sillä on kannustettava tuen saajaa 
muuttamaan käytöstään.

(19) ECSEL-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi yhteisyrityksen olisi 
annettava rahoitustukea pääasiassa
avustuksina, joita myönnetään osallistujille 
avointen ja kilpailuun perustuvien 
ehdotuspyyntöjen perusteella vähentäen 
samalla hallinnollista rasitetta 
rahoitustuen saannin helpottamiseksi.
Tällainen rahoitustuki on kohdennettava 
todistettuihin markkinahäiriöihin, jotka 
estävät kyseisen ohjelman kehittämisen, ja 
sillä on kannustettava tuen saajaa 
muuttamaan käytöstään.

Or. en

Tarkistus 32
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Unionin rahoitusosuutta olisi 
hallinnoitava moitteettoman varainhoidon 
periaatteen ja asiaan sovellettavien,
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä 29 päivänä 
lokakuuta 2012 annetussa komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201226 annettujen välillistä 
hallinnointia koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

(22) Unionin rahoitusosuutta olisi 
hallinnoitava moitteettoman varainhoidon 
periaatteen ja asiaan sovellettavien,
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012
60 artiklan 1–4 kohdassa ja asetuksen
(EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä 29 päivänä 
lokakuuta 2012 annetussa komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 1268/201226 annettujen välillistä 
hallinnointia koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

__________________ __________________
26 EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1. 26 EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Tarkistus 33
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava ECSEL-yhteisyrityksen suhteen 
samat valtuudet kuin komission suhteen.

(25) Komission sisäisellä tarkastajalla olisi 
oltava ECSEL-yhteisyrityksen suhteen 
samat valtuudet kuin komission suhteen.
Samat valtuudet olisi oltava myös 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimella 
ja Euroopan parlamentilla.

Or. fr

Tarkistus 34
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirja 
saattaa estää tilintarkastustuomioistuinta 
tarkastamasta kyseisten elinten tai 
laitosten kaikkia tuloja ja menoja 
koskevia tilejä. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 
nojalla riippumaton tarkastuselin 
tarkastaa kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa 
tilitietojen luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilien tarkastamisen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirja 
saattaa estää tilintarkastustuomioistuinta 
tarkastamasta kyseisten elinten tai 
laitosten kaikkia tuloja ja menoja 
koskevia tilejä. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 
nojalla riippumaton tarkastuselin 
tarkastaa kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa 
tilitietojen luotettavuudesta ja tilien 

Poistetaan.
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perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilien tarkastamisen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Or. de

Tarkistus 36
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirja 
saattaa estää tilintarkastustuomioistuinta 
tarkastamasta kyseisten elinten tai 
laitosten kaikkia tuloja ja menoja 
koskevia tilejä. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 
nojalla riippumaton tarkastuselin 
tarkastaa kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa 
tilitietojen luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilien tarkastamisen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että ECSEL-yhteisyrityksen kirjanpito olisi jätettävä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkasteltavaksi, jotta varmistetaan, että voidaan arvioida 
suoraan yhteisten teknologia-aloitteiden toimintaa.
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Tarkistus 37
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirja 
saattaa estää tilintarkastustuomioistuinta 
tarkastamasta kyseisten elinten tai laitosten 
kaikkia tuloja ja menoja koskevia tilejä.
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan nojalla riippumaton 
tarkastuselin tarkastaa kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilien tarkastamisen 
päällekkäisyyksien välttämiseksi on 
perusteltua, että tilintarkastustuomioistuin
ei tarkasta ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

(26) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan mukaan unionin perustamien 
elinten tai laitosten perustamisasiakirja 
saattaa estää tilintarkastustuomioistuinta 
tarkastamasta kyseisten elinten tai laitosten 
kaikkia tuloja ja menoja koskevia tilejä.
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan nojalla riippumaton 
tarkastuselin tarkastaa kyseisen asetuksen 
209 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Edellä mainitusta 
lausunnosta, joka ei ole tilintarkastus, 
huolimatta tilintarkastustuomioistuin
kuitenkin tarkastaa ECSEL-
yhteisyrityksen tilit.

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua antaa ECSEL-tileille poikkeusta tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksesta. 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 38
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Yhteisille teknologia-aloitteille, 
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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 39
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) ECSEL-yhteisyrityksen olisi 
toimittava avoimesti, ja sen olisi 
toimitettava kaikki asiaan kuuluvat 
saatavilla olevat tiedot asianmukaisille 
elimille sekä edistettävä toimintaansa 
vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 40
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritykset 
perustettiin jatkumaan 31. joulukuuta 2017 
asti. Tutkimukseen käytettävissä olevan 
rahoituksen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi siirtyminen ENIAC- ja 
ARTEMIS-yhteisyrityksistä ECSEL-
yhteisyritykseen olisi toteutettava samaan 
aikaan kuin siirtyminen seitsemännestä 
puiteohjelmasta Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan. Oikeusvarmuuden ja 
selkeyden vuoksi neuvoston asetukset (EY) 
N:o 72/2008 ja N:o 74/2008 olisi 
kumottava ja olisi annettava 
siirtymäsäännöksiä.

(28) ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritykset 
perustettiin jatkumaan 31. joulukuuta 2017 
asti. Tutkimukseen käytettävissä olevan 
rahoituksen optimaalisen käytön 
varmistamiseksi siirtyminen ENIAC- ja 
ARTEMIS-yhteisyrityksistä ECSEL-
yhteisyritykseen olisi toteutettava samaan 
aikaan kuin siirtyminen seitsemännestä 
puiteohjelmasta Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan pyrkien samalla 
välttämään muutoksia ja kajoamisia 
toisaalta ENIACin ja ARTEMISin 
sääntöjen ja toisaalta ECSELin sääntöjen 
välillä. Oikeusvarmuuden ja selkeyden 
vuoksi neuvoston asetukset (EY) 
N:o 72/2008 ja N:o 74/2008 olisi 
kumottava ja olisi annettava 
siirtymäsäännöksiä.

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että ENIACissa ja ARTEMISissa toteutettavissa jäljellä olevissa toimissa 
olisi noudatettava ENIACin ja ARTEMISin ”vanhoja” sääntöjä, kun taas ECSELin toimissa 
olisi noudatettava ”uusia” sääntöjä. Koska tämä on jo sinänsä tarpeeksi monimutkaista, 
mitään muutoksia tai kajoamisia näihin kolmeen sääntökokonaisuuteen ei pitäisi tapahtua 
vuosina 2014–2017.

Tarkistus 41
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on eurooppalaisen tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoitusympäristön 
yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen, yhteisyritysten olisi 
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vältettävä Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan liittyviä erilaisia 
säännöstöjä.

Or. en

Tarkistus 42
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 43
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Tutkimuksen ja innovoinnin 
välisen kuilun umpeen kuromiseksi 
Euroopassa olisi kehitettävä 
täydentävyyksiä ja synergioita 
rakennerahastojen kanssa. 



AM\1012281FI.doc 15/56 PE524.773v01-00

FI

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 
rahastojen toimintalinjoja ja toimia.

Or. en

Tarkistus 44
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Ottaen huomioon 
perustutkimuksen tärkeyden sellaisten 
läpimurtoideoiden synnyttämisessä, jotka 
mahdollistavat tulevan innovoinnin, t&k-
yhteistyöhankkeita koskevia 
ehdotuspyyntöjä olisi esitettävä tieto- ja 
viestintäteknologian sekä 
nanoteknologian alalla Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa ECSEL-
yhteisyrityksen toimien lisäksi ja niiden 
rinnalla, erityisesti teknologisen 
valmiuden tasoilla 1–4 tehtävän 
tutkimuksen osalta.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -asetuksen mukaan yhteisten teknologia-aloitteiden kattamat t&k-toiminnot 
olisi myös sisällytettävä säännöllisesti esitettäviin ehdotuspyyntöihin Horisontti 2020 
-työohjelmissa. ECSELin tapauksessa tutkimusyhteistyötä olisi tehtävä rinnakkain ECSEL-
toimien kanssa alemmilla teknologisen valmiuden tasoilla, jotta yliopistot ja pk-yritykset 
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saadaan laajemmin mukaan EU-rahoitteiseen tieto- ja viestintäteknologian ja 
nanoteknologian tutkimukseen, jotta varmistetaan oikea tasapaino alempien ja ylempien 
teknologisen valmiuden tasojen välillä, luodaan kilpailukykyinen tutkimusympäristö ja 
vauhditetaan tulevaa innovointia.

Tarkistus 45
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 c) Olisi toteutettava toimenpiteitä, 
joilla edistetään pk-yritysten, yliopistojen 
ja tutkimuskeskusten osallistumista. 
Tässä yhteydessä olisi tunnistettava ja 
poistettava esteet, jotka estävät uusien 
tulokkaiden osallistumisen ohjelmaan.

Or. en

Tarkistus 46
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 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 
ECSEL-yhteisyrityksen toimiin, 
esimerkiksi tukemalla asianomaista 
tutkimusinfrastruktuuria taloudellisesti, 
ehdotusten valmisteluun ja asianomaisten 
toimijoiden tutkimustulosten tai 
verkostoitumisen hyödyntämiseen, 
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tavoitteena vahvistaa ECSEL-toimien 
alueellisia vaikutuksia ja niiden 
mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 
kasvua alueellisella tasolla.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 47
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan elektronisia komponentteja 
ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa 
varten (Electronic Components and 
Systems for European Leadership) 
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
toteuttamiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’ECSEL-yhteisyritys’, 
31 päivään joulukuuta 2024 asti.

1. Perustetaan elektronisia komponentteja 
ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa 
varten (Electronic Components and 
Systems for European Leadership) 
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen 
toteuttamiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’ECSEL-yhteisyritys’, 
31 päivään joulukuuta 2020 asti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 48
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistaa keskeisillä markkinoilla ja 
yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä 
tarvittavien elektronisten komponenttien ja 
järjestelmien saatavuus ja pyrkiä näin 
pitämään Eurooppa teknologian kehityksen 
eturintamassa, kuromaan umpeen 
tutkimuksen ja käytön välistä kuilua, 
vahvistamaan innovointikykyä sekä 
luomaan talouskasvua ja lisäämään 
työllisyyttä unionissa;

c) edistää keskeisillä markkinoilla ja 
yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyssä 
tarvittavien elektronisten komponenttien ja 
järjestelmien saatavuutta ja pyrkiä näin 
pitämään Eurooppa teknologian kehityksen 
eturintamassa, kuromaan umpeen 
tutkimuksen ja hyödyntämisen välistä 
kuilua, vahvistamaan innovointikykyä sekä 
luomaan talouskasvua ja lisäämään 
työllisyyttä unionissa;

Or. en

Tarkistus 49
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhdenmukaistaa strategiat
jäsenvaltioiden kanssa yksityisten 
investointien houkuttelemiseksi ja julkisen 
tuen vaikuttavuuden lisäämiseksi 
välttämällä toimien turhaa päällekkäisyyttä 
ja hajautumista sekä helpottamalla
tutkimukseen ja innovointiin liittyvien
toimijoiden osallistumista;

d) tukea strategioiden 
yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden 
kanssa yksityisten investointien 
houkuttelemiseksi ja julkisen tuen 
vaikuttavuuden lisäämiseksi välttämällä 
toimien turhaa päällekkäisyyttä ja 
hajautumista sekä helpottamalla tutkimus-
ja innovointialan toimijoiden 
osallistumista;

Or. en
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Tarkistus 50
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ylläpitää ja lisätä puolijohteiden ja 
älykkäiden järjestelmien
valmistuskapasiteettia Euroopassa, myös 
johtoasemaa valmistuslaitteiden ja 
materiaalien jalostuksen alalla;

e) edistää puolijohteiden ja älykkäiden 
järjestelmien valmistuskapasiteetin 
lisäämistä Euroopassa, myös johtoasemaa 
valmistuslaitteiden ja materiaalien 
jalostuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

e a) edistää pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 52
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) varmistaa johtoasema suunnittelun ja 
järjestelmätekniikan sekä sulautettujen 

f) tukea EU:n johtoasemaa suunnittelun ja 
järjestelmätekniikan sekä sulautettujen 
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teknologioiden alalla; teknologioiden alalla;

Or. en

Tarkistus 53
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarjota kaikille sidosryhmille 
mahdollisuus käyttää huipputason 
infrastruktuuria elektronisten 
komponenttien sekä 
sulautettujen/kyberfyysisten ja älykkäiden 
järjestelmien suunnittelussa ja 
valmistuksessa;

g) helpottaa kaikkien sidosryhmien 
mahdollisuutta käyttää huipputason 
infrastruktuuria elektronisten 
komponenttien sekä 
sulautettujen/kyberfyysisten ja älykkäiden 
järjestelmien suunnittelussa ja 
valmistuksessa;

Or. en

Tarkistus 54
Dimitrios Droutsas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarjota kaikille sidosryhmille 
mahdollisuus käyttää huipputason 
infrastruktuuria elektronisten 
komponenttien sekä 
sulautettujen/kyberfyysisten ja älykkäiden 
järjestelmien suunnittelussa ja 
valmistuksessa;

g) tarjota kaikille sidosryhmille 
mahdollisuus käyttää huipputason 
infrastruktuuria elektronisten 
komponenttien sekä 
sulautettujen/kyberfyysisten ja älykkäiden 
järjestelmien suunnittelussa ja 
valmistuksessa; edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista 
yhteisyrityksen toimiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

(Yhdenmukaistaminen Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 18 artiklan 
kanssa.)

Tarkistus 55
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) luoda dynaaminen toimintaympäristö, 
jolla osallistetaan innovatiivisia pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
vahvistetaan olemassa olevia klustereita ja 
edistetään uusien klusterien perustamista 
lupaaville uusille aloille.

h) edistää dynaamista toimintaympäristöä,
jolla osallistetaan innovatiivisia pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), 
vahvistetaan olemassa olevia klustereita ja 
edistetään uusien klusterien perustamista 
lupaaville uusille aloille.

Or. en

Tarkistus 56
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suunnittelutekniikat, prosessit ja 
integrointi sekä mikro- ja 
nanoelektroniikan laitteet, materiaalit ja 
valmistus, joissa tavoitteena on koon 
pienentäminen, monipuolistaminen ja 
erilaistaminen sekä heterogeeninen 
integrointi;

a) suunnittelutekniikat, prosessit ja 
integrointi sekä mikro- ja 
nanoelektroniikan laitteet, materiaalit ja 
valmistus, joissa tavoitteena on koon 
pienentäminen, hajautettujen luottamusta 
lisäävien edellytysten luominen,
monipuolistaminen ja erilaistaminen sekä 
heterogeeninen integrointi;

Or. en
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Tarkistus 57
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) prosessit, menetelmät, välineet ja 
alustat, ohjelmistojen ja/tai 
sulautettujen/kyberfyysisten järjestelmien 
referenssimallit ja -arkkitehtuurit, jotka 
mahdollistavat ammattilais- ja 
kuluttajasovellusten sekä niiden liittyvien 
palvelujen saumattoman liitettävyyden ja 
yhteentoimivuuden, toiminnallisen 
turvallisuuden, hyvän saatavuuden ja 
toimintavarmuuden;

b) prosessit, menetelmät, välineet ja 
alustat, ohjelmistojen ja/tai paljon 
ohjaustoimintoja sisältävien
sulautettujen/kyberfyysisten järjestelmien 
referenssimallit ja -arkkitehtuurit, jotka 
mahdollistavat ammattilais- ja 
kuluttajasovellusten sekä niihin liittyvien 
palvelujen saumattoman liitettävyyden ja 
yhteentoimivuuden, toiminnallisen 
turvallisuuden, avoimen lähdekoodin,
hyvän saatavuuden ja toimintavarmuuden;

Or. en

Tarkistus 58
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) älykkäisiin järjestelmiin liittyvät 
monitieteelliset lähestymistavat, joita 
tuetaan kokonaisvaltaisen suunnittelun ja 
kehittyneen valmistuksen kehittämisellä 
sellaisten itsenäisten ja mukautuvien 
älykkäiden järjestelmien toteuttamiseksi, 
joissa on kehittyneet rajapinnat ja 
monimutkaisia toimintoja, jotka perustuvat 
muun muassa anturi- ja 
toimilaiteominaisuuksien, prosessoinnin, 
energiansaannin ja verkottamisen 
saumattomaan integrointiin.

c) älykkäisiin järjestelmiin liittyvät 
monitieteelliset lähestymistavat, joita 
tuetaan kokonaisvaltaisen suunnittelun ja 
kehittyneen valmistuksen kehittämisellä 
sellaisten itsenäisten ja mukautuvien 
älykkäiden järjestelmien toteuttamiseksi, 
joissa on yksinkertaiset käyttöliittymät ja 
monimutkaisia toimintoja, jotka perustuvat 
muun muassa anturi- ja 
toimilaiteominaisuuksien, prosessoinnin, 
energiansaannin ja verkottamisen 
saumattomaan integrointiin.

Or. en
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Tarkistus 59
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Toimien laajuus

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

Or. en

Perustelu

Tällä artiklalla täsmennetään ECSEL-yhteisyrityksen toimien laajuutta erityisesti sen 
tutkimusohjelman kattamien asianomaisten teknologisen valmiuden tasojen osalta. 
Osallistumista koskevissa säännöissä myös kehotetaan harkitsemaan tarkemmin teknologisen 
valmiuden tasojen käsitettä rahoituksen tasoa määrättäessä, mihin on ryhdytty tässä 
artiklassa epäsuoriin toimiin käytettyjen rahoitusmäärien osalta.

Tarkistus 60
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu ECSEL-
yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
toimintamenoihin enintään 

1. Unioni osallistuu ECSEL-
yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
toimintamenoihin enintään 
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1 215 255 000 eurolla, EFTA:n 
määrärahat mukaan luettuina.
Rahoitusosuus suoritetaan unionin yleisen 
talousarvion määrärahoista, jotka 
osoitetaan Horisontti 2020 -ohjelman
(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevalle 
erityisohjelmalle. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettuna elimenä toimiva ECSEL-
yhteisyritys vastaa talousarvion 
toteuttamisesta unionin rahoitusosuuden 
osalta kyseisen asetuksen 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan iv alakohdan ja 60 ja 
61 artiklan mukaisesti.

1 215 255 000 eurolla, Euroopan 
vapaakauppaliiton (EFTA) maksuosuudet
mukaan luettuina. Rahoitusosuus 
suoritetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka osoitetaan 
Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevalle 
erityisohjelmalle. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettuna elimenä toimiva ECSEL-
yhteisyritys vastaa talousarvion 
toteuttamisesta unionin rahoitusosuuden 
osalta kyseisen asetuksen 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan iv alakohdan ja 60 ja 
61 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu ECSEL-
yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
toimintamenoihin enintään
1 215 255 000 eurolla, EFTA:n määrärahat 
mukaan luettuina. Rahoitusosuus 
suoritetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka osoitetaan 
Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevalle 
erityisohjelmalle. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettuna elimenä toimiva ECSEL-
yhteisyritys vastaa talousarvion 
toteuttamisesta unionin rahoitusosuuden 
osalta kyseisen asetuksen 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan iv alakohdan ja 60 ja 
61 artiklan mukaisesti.

1. Unioni osallistuu ECSEL-
yhteisyrityksen hallintomenoihin ja 
toimintamenoihin enintään
1 063 348 200 eurolla, EFTA:n määrärahat 
mukaan luettuina. Rahoitusosuus 
suoritetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka osoitetaan 
Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevalle 
erityisohjelmalle. Asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettuna elimenä toimiva ECSEL-
yhteisyritys vastaa talousarvion 
toteuttamisesta unionin rahoitusosuuden 
osalta kyseisen asetuksen 58 artiklan 
1 kohdan c alakohdan iv alakohdan ja 
60 artiklan 1–4 kohdan ja 61 artiklan 
mukaisesti.

Or. en



AM\1012281FI.doc 25/56 PE524.773v01-00

FI

Perustelu

ECSEL-yhteisyrityksen budjettia olisi supistettava 12,5 prosentilla sen seurauksena, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä tieto- ja viestintäteknologian ja 
nanoteknologian alan tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalla yhteisen teknologia-
aloitteen rahoituksen välillä ei vaarantuisi. Sama leikkaus olisi toteutettava muidenkin 
yhteisten teknologia-aloitteiden kohdalla. Samanaikaisesti ECSELin toteuttamisajanjaksoa 
olisi lyhennettävä neljällä vuodella, mikä merkitsee uudistetun talousarvion laatimista 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 62
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
valtuutussopimuksella säännellään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 3 kohdassa ja 60 ja 
61 artiklassa sekä komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1268/2012 
40 artiklassa säädettyjä näkökohtia ja muun 
muassa seuraavia näkökohtia:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
valtuutussopimuksella säännellään 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 3 kohdassa, 60 artiklan 1–
4 kohdassa ja 61 artiklassa sekä komission 
delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 
40 artiklassa säädettyjä näkökohtia ja muun 
muassa seuraavia näkökohtia:

Or. en

Tarkistus 63
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tietojen toimittamiseen liittyvät 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi täyttää asetuksen (EU) 
N:o …/2013 [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] 22 artiklan mukaiset 
tulosten levittämistä ja raportointia 

d) tietojen toimittamiseen liittyvät 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi täyttää asetuksen (EU) 
N:o …/2013 [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] 22 artiklan mukaiset 
tulosten levittämistä ja raportointia 
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koskevat velvoitteensa; koskevat velvoitteensa, mukaan luettuina 
Horisontti 2020 -ohjelman ECORDA-
tietokantaan sisällytettävät täydelliset 
tiedot kaikista ehdotuksista ja 
avustussopimuksista sekä niiden 
osapuolista;

Or. en

Tarkistus 64
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän asetuksen 12 artiklan 
säännöksistä huolimatta ECSEL-
yhteisyritys hyväksyy erityiset varainhoitoa 
koskevat sääntönsä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o … [delegoitu asetus 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien varainhoitoa koskevasta 
malliasetuksesta] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 65
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 
muuta henkilöstöä koskevien 
palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla siirretään 
nimittävän viranomaisen toimivalta 

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

pääjohtajalle ja määritetään olosuhteet, 
joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet 
siirtää tämä toimivalta edelleen. Hän 
raportoi näiden valtuuksien siirtämisestä 
hallintoneuvoston seuraavassa 
kokouksessa.

Or. fr

Perustelu

Joka tapauksessa on tarpeen raportoida valtuuksien siirtämisestä.

Tarkistus 66
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvostolla on valtuudet nimittää ja erottaa pääjohtaja. Jos se ei poikkeuksellisista 
syistä voi hoitaa tehtäviään ja jos valtuuksien siirtäminenkään ei ole toimiva ratkaisu, 
hallintoneuvoston olisi nimitettävä uusi pääjohtaja.

Tarkistus 67
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hallintoneuvosto voi asianmukaisin 
perustein päättää tilapäisesti keskeyttää 
pääjohtajalle siirretyn nimittävän 
viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen 
siirtämänsä nimittävän viranomaisen 
toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa 
itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai 
jollekulle ECSEL-yhteisyrityksen 
henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin 
pääjohtaja.

Or. fr

Perustelu

Toimivallan siirto on voitava keskeyttää tai peruuttaa milloin tahansa ilman, että 
hallintoneuvoston tarvitsee perustella sitä poikkeuksellisilla olosuhteilla.

Tarkistus 68
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ECSEL-yhteisyrityksen pääjohtajaan ja 
hallintoneuvoston jäseniin sovelletaan 
Euroopan unionin erioikeuksia ja 
vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua ulottaa Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia kaikkiin virkamiehiin 
vaan ne olisi rajattava koskemaan henkilöitä, joille se kuuluu heidän vastuunsa perusteella.
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Tarkistus 69
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 70
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) riidoissa, jotka koskevat ECSEL-
yhteisyrityksen henkilöstön tehtäviään 
suorittaessaan aiheuttamien vahinkojen 
korvaamista;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 71
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden kysymysten osalta, joista ei 
säädetä tässä asetuksessa tai unionin 

Poistetaan.
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lainsäädännössä, sovelletaan sen valtion 
lainsäädäntöä, jossa ECSEL-
yhteisyrityksen kotipaikka sijaitsee.

Or. fr

Tarkistus 72
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä ECSEL-
yhteisyrityksen väliarvioinnin, jossa 
arvioidaan erityisesti yksityisten 
osakkaiden ja niihin kuuluvien 
oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa.
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja omat havaintonsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 30 päivään 
kesäkuuta 2018 mennessä.

1. Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä ECSEL-
yhteisyrityksen väliarvioinnin, jossa 
arvioidaan erityisesti yksityisten 
osakkaiden ja niihin kuuluvien 
oikeussubjektien sekä muiden 
oikeussubjektien osallistumisen ja 
osuuksien laajuus epäsuorissa toimissa.
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja omat havaintonsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 30 päivään 
kesäkuuta 2018 mennessä. ECSEL-
yhteisyrityksen väliarvioinnin on oltava 
osa Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia, ja se on laadittava 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 73
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ECSEL-yhteisyrityksen talousarviota 
voidaan tarkistaa väliarvioinnin 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 74
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin ECSEL-yhteisyritykselle 
suorittaman rahoitusosuuden osalta 
vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta 
myönnetään osana vastuuvapautta, jonka
Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle 
perussopimuksen 319 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti myöntää ennen 
yhteisyrityksen vuoden n+2 toukokuun 
15 päivää neuvoston suosituksesta ja 
talousarvion toteuttamista tarkasteltuaan 
sitä koskevan vastuuvapauden.
Hallintoneuvosto vahvistaa 
vastuuvapausmenettelyn ECSEL-
yhteisyrityksen varainhoitoa koskevissa 
säännöksissä ottaen huomioon 
erityisolosuhteet, jotka aiheutuvat 
yhteisyrityksen luonteesta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuutena ja 
erityisesti yksityisen sektorin osuuden 
yhteisyrityksen talousarviossa.

Or. de



PE524.773v01-00 32/56 AM\1012281FI.doc

FI

Tarkistus 75
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin ECSEL-yhteisyritykselle 
suorittaman rahoitusosuuden osalta 
vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta 
myönnetään osana vastuuvapautta, jonka
Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle 
perussopimuksen 319 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti myöntää ennen 
vuoden n+2 toukokuun 15 päivää
neuvoston suosituksesta talousarvin 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden 
unionin ECSEL-yhteisyritykselle 
myöntämästä rahoitusosuudesta 
menettelyllä, joka vastaa SEUT-
sopimuksen 319 artiklassa sekä asetuksen 
966/2012 (EU/Euratom) 164 ja 165 
artiklassa kuvattua menettelyä ja josta 
säädetään ECSEL-yhteisyrityksen 
varainhoitoa koskevissa säännöksissä.

Or. en

Tarkistus 76
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin ECSEL-yhteisyritykselle 
suorittaman rahoitusosuuden osalta 
vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta 
myönnetään osana vastuuvapautta, jonka
Euroopan parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle 
perussopimuksen 319 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston suosituksesta vastuuvapauden 
ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta noudattaen menettelyä, 
joka vastaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 
artiklassa sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 164–166 artiklassa säädettyä 
menettelyä, ja 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomuksen perusteella.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa yhteisyrityksen tilit ja että 
noudatetaan samoja vastuuvapauden myöntämistä koskevia menettelyjä kuin mitä komissio ja 
että Euroopan parlamentti käyttää talousarviota koskevaa ja poliittista valvontavaltaansa.

Tarkistus 77
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pääjohtaja esittää Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle edellisen 
vuoden tilinpäätöksen ja taseen kahden 
kuukauden kuluessa kunkin 
varainhoitovuoden päättymisestä. 
Tilintarkastustuomioistuimen 
tilintarkastus perustuu näihin 
asiakirjoihin ja tehdään paikan päällä.

Or. de

Tarkistus 78
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 epäämisen 
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jälkeen pääjohtajaa koskeva päätös annetaan hallintoneuvoston tehtäväksi. Tämä menettely 
ei merkitse erottamista, vaan yksinkertaisesti edellyttää, että pääjohtaja esittää 
eronpyyntönsä hallintoneuvostolle, joka sitten päättä toteutettavista toimista.

Tarkistus 79
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 saaneet tietää 
tehtäviensä ja valtuuksiensa hoitamisen 
yhteydessä ilman, että heitä asetetaan 
millään tavalla vastuuseen 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

Petostentorjunnan on oltava unionin prioriteetti. Tämä ilmoitusmenettely, joka on jo käytössä 
ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, on erittäin hyödyllinen petosten torjunnassa.

Tarkistus 80
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi hyväksyä asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa 

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi hyväksyä asetuksen
(EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa 
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koskevia käytännön järjestelyjä. koskevia käytännön järjestelyjä
aiheuttamatta hallinnollista kuormaa 
niille, jotka pyrkivät käyttämään 
asetuksella heille annettuja oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 81
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ECSEL-yhteisyrityksen rahoittamiin 
toimiin sovelletaan asetusta (EU) N:o … 
[Horisontti 2020 -ohjelman osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevat säännöt].
ECSEL-yhteisyritys katsotaan edellä 
mainitun asetuksen mukaisesti 
rahoituselimeksi, ja se antaa rahoitustukea 
epäsuorille toimille yhtiöjärjestyksen 
1 lausekkeen a kohdan mukaisesti.

ECSEL-yhteisyrityksen rahoittamiin
epäsuoriin toimiin sovelletaan asetusta
(EU) N:o … [Horisontti 2020 -ohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] ja sen 
täytäntöönpanoon liittyviä komission 
päätöksiä. ECSEL-yhteisyritys katsotaan 
edellä mainitun asetuksen mukaisesti 
rahoituselimeksi, ja se antaa rahoitustukea 
epäsuorille toimille yhtiöjärjestyksen 
1 lausekkeen a kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 82
Christian Ehler

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

ECSEL -yhteisyrityksen erityisten 
toiminnallisten tarpeiden ottamiseksi 
huomioon ECSEL-yhteisyrityksen 
työsuunnitelmat voivat poiketa 
vähimmäisehdoista, jotka koskevat 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, jos jäsenvaltioiden 
osallistuminen yhteisyrityksen 
kokoonpanoon tekee tällaiset poikkeukset 
tarpeellisiksi. Tällaiset tapaukset on 
kuitenkin pidettävä ehdottoman 
harvalukuisina. Poikkeuksilla 
osallistumissääntöihin ei saa olla 
pelotevaikutusta yliopistojen, voittoa 
tavoittelemattomien 
tutkimusorganisaatioiden tai pk-yritysten 
osallistumiseen eivätkä ne saa olla 
ristiriidassa Horisontti 2020-ohjelmaan 
osallistumista koskevissa säännöissä 
vahvistettujen oikeudenmukaisen ja 
yhtäläisen kohtelun yleisen periaatteen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 83
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 1 kohdassa ja 128 artiklan 
1 kohdassa sekä tämän asetuksen 
16 artiklassa säädettyjen avoimuutta ja 
syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden 
mukaisesti ECSEL-yhteisyrityksen 
järjestämät ehdotuspyynnöt julkistetaan 
internetissä Horisontti 2020 
-osallistujaportaalissa.
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Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -kolmikantaneuvotteluissa toimielimet sopivat, että kaikkia Horisontti 2020 
-ohjelmasta rahoitettuja mahdollisuuksia yhdenmukaistetaan. Tätä varten komissio lupasi 
edistää yhteisten teknologia-aloitteiden järjestämien ehdotuspyyntöjen julkaisemista 
Horisontti 2020 -osallistujaportaalissa. Kaikki suostuivat tähän. Tällä tarkistuksella pyritään 
muuttamaan omaehtoinen velvoite oikeudelliseksi vaatimukseksi, jolla turvataan, että 
hakijoiden on helppo saada ymmärrettävää tietoa.

Tarkistus 84
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Kaikki asetuksen (EY) N:o 72/2008 ja 
(EY) N:o 74/2008 mukaiset 
käyttämättömät määrärahat siirretään 
ECSEL-yhteisyritykselle. Maksamatta 
olevat AENEAS-järjestön ja 
ARTEMISIA-järjestön osuudet ENIAC-
ja ARTEMIS-yhteisyritysten 
hallintomäärärahoihin vuosina 2008–
2013 siirretään ECSEL-yhteisyritykselle 
komission kanssa sovittavien järjestelyjen 
mukaisesti.

10. Asetuksen (EY) N:o 72/2008
mukaisista käyttämättömistä 
määrärahoista voidaan siirtää ainoastaan
määrärahat, jotka ovat välttämättömiä
ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyrityksen 
julkistamista ehdotuspyynnöistä 
aiheutuvien hallinnollisten menojen 
kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

(j a) julkaista tietoa hankkeista, mukaan 
luettuina kunkin hankkeen 
kokonaisrahoitus ja osallistujien nimet;
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Or. ro

Tarkistus 86
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(c) kun tämä yhtiöjärjestys on hyväksytty
kirjallisella vahvistuksella, [AENEAS-
järjestö, joka on Ranskan lainsäädännön 
mukaisesti rekisteröity järjestö
(rekisteröintinumero 20070039), jonka
rekisteröity toimipaikka on Pariisissa
(Ranskassa); ARTEMISIA-järjestö, joka 
on Alankomaiden lainsäädännön 
mukaisesti rekisteröity järjestö
(rekisteröintinumero 17201341), jonka 
rekisteröity toimipaikka on Eindhovenissa
(Alankomaissa); ja EPoSS-järjestö, joka on 
… lainsäädännön mukaisesti rekisteröity 
järjestö (rekisteröintinumero …), jonka 
rekisteröity toimipaikka on ... (…)]. 

(c) kun tämä yhtiöjärjestys on hyväksytty
sen hallinnosta vastuussa olevan elimen 
päätöksellä [AENEAS-järjestö, joka on 
Ranskan lainsäädännön mukaisesti 
rekisteröity järjestö (rekisteröintinumero 
20070039), jonka rekisteröity toimipaikka 
on Pariisissa (Ranskassa); ARTEMISIA-
järjestö, joka on Alankomaiden 
lainsäädännön mukaisesti rekisteröity 
järjestö (rekisteröintinumero 17201341), 
jonka rekisteröity toimipaikka on 
Eindhovenissa (Alankomaissa); ja EPoSS-
järjestö, joka on … lainsäädännön 
mukaisesti rekisteröity järjestö
(rekisteröintinumero …), jonka rekisteröity 
toimipaikka on ... (…)]

Or. fr

Tarkistus 87
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaiset 
ECSEL-yhteisyrityksen 
osakkuushakemukset on osoitettava 
hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston on 
arvioitava hakemus ottaen huomioon 
hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen 

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaiset 
ECSEL-yhteisyrityksen 
osakkuushakemukset on osoitettava 
hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston on 
arvioitava hakemus ottaen huomioon 
hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen 
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lisäarvo ECSEL-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sen 
jälkeen hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen.

lisäarvo ECSEL-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sen 
jälkeen hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen ja antaa hakijalle 
perustellun päätöksen, jos hakemus 
hylätään.

Or. en

Tarkistus 88
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaiset 
ECSEL-yhteisyrityksen 
osakkuushakemukset on osoitettava 
hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston on 
arvioitava hakemus ottaen huomioon 
hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen 
lisäarvo ECSEL-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sen 
jälkeen hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaiset 
ECSEL-yhteisyrityksen 
osakkuushakemukset on osoitettava 
hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston on 
arvioitava hakemus ottaen huomioon 
hakijan merkityksellisyys ja mahdollinen 
lisäarvo ECSEL-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Sen 
jälkeen hallintoneuvosto tekee hakemusta 
koskevan päätöksen ja ilmoittaa 
päätöksestään viipymättä komissiolle, 
jolla on, jos hakemus hyväksyttiin, oikeus 
vastustaa jäsenyyttä paitsi silloin, kun 
kyse on Euroopan unionin jäsenvaltiosta.

Or. fr

Tarkistus 89
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
ECSEL-yhteisyrityksessä. Luopuminen 

4. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
ECSEL-yhteisyrityksessä. Luopuminen 
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tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden 
kuukauden kuluttua luopumisilmoituksen 
antamisesta muille osakkaille. Luopumisen 
voimaantulosta lähtien entinen osakas 
vapautetaan kaikista muista velvoitteista 
kuin niistä, jotka ECSEL-yhteisyritys on 
hyväksynyt tai joihin se on sitoutunut 
ennen osakkuutta koskevan 
luopumisilmoituksen antamista.

tulee voimaan peruuttamattomasti kuuden 
kuukauden kuluttua luopumisilmoituksen 
antamisesta muille osakkaille. Luopumisen 
voimaantulosta lähtien entinen osakas 
vapautetaan kaikista muista velvoitteista 
kuin niistä, jotka ECSEL-yhteisyritys on 
hyväksynyt tai joihin se on sitoutunut 
ennen osakkuutta koskevan 
luopumisilmoituksen antamista. Sellaisissa 
tapauksissa avataan tili poistuvan jäsenen 
ja ECSEL-yhteisyrityksen välisten 
taloudellisten velvoitteiden selvittämistä 
varten.

Or. fr

Tarkistus 90
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ECSEL-yhteisyrityksen osakkuutta ei 
voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle 
ilman hallintoneuvoston 
etukäteissuostumusta.

5. ECSEL-yhteisyrityksen osakkuutta ei 
voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle 
ilman hallintoneuvoston 
etukäteissuostumusta. Tästä sopimuksesta 
on ilmoitettava komissiolle, jolla on 
oikeus vastustaa sitä.

Or. fr

Tarkistus 91
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) tieteellinen komitea;
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Or. en

Tarkistus 92
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto vahvistaa oman
työjärjestyksensä.

Hallintoneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 93
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa jatkuvan 
koordinoinnin Horisontti 2020 -toimien ja 
ECSEL-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 
ECSEL-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 
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tehtävän parhaiten, sillä on yhteisten teknologia-aloitteiden hallinnossa rooli (kolmasosa 
äänistä), jonka pitäisi antaa sille tätä varten riittävät keinot.

Tarkistus 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

(a) arvioida, hyväksyä tai hylätä 
osakkuushakemukset 3 lausekkeen 
3 kohdan mukaisesti;

(a) arvioida, hyväksyä tai hylätä yksityisten 
yhteisöjen osakkuushakemukset 
3 lausekkeen 3 kohdan mukaisesti; Uusien 
jäsenten hyväksymistä koskevien 
sääntöjen olisi oltava julkisia ja avoimia, 
niillä ei saisi asettaa aiheettomia esteitä ja 
kaikki hylkäämiset olisi selvästi 
perusteltava kirjallisesti ja saatettava 
ehdokkaan ja julkisten tahojen neuvoston 
saataville.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltio haluaa liittyä, sen olisi tapahduttava automaattisesti ilman hallintoneuvoston 
päätöstä.

Tarkistus 95
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

(f) nimittää pääjohtaja, peruuttaa hänen 
nimityksensä, jatkaa hänen toimikauttaan, 
neuvoa häntä ja valvoa hänen 
suoriutumistaan tehtävistään;

Or. fr
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Tarkistus 96
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(r a) nimittää julkisen tarjouskilpailun 
perusteella riippumaton tarkastuselin, 
jolle annetaan tehtäväksi esittää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan mukainen lausunto;

Or. fr

Tarkistus 97
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella. Komissio 
ottaa tarvittaessa valintamenettelyssä 
asianmukaisesti huomioon ECSEL-
yhteisyrityksen muiden osakkaiden 
edustuksen.

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella. Komissio 
ottaa tarvittaessa valintamenettelyssä 
asianmukaisesti huomioon ECSEL-
yhteisyrityksen muiden osakkaiden 
edustuksen. Euroopan parlamentilla on 
oikeus vastustamiseen.

Or. fr

Tarkistus 98
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 kohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti ECSEL-yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden asianmukainen edustus on 
taattava valintamenettelyn 
esivalintavaiheessa. Tätä varten ECSEL-
osakasvaltiot ja yksityiset osakkaat 
nimittävät yhteisymmärryksessä yhden 
edustajan ja yhden tarkkailijan 
hallintoneuvoston puolesta.

Erityisesti ECSEL-yhteisyrityksen muiden 
osakkaiden asianmukainen edustus on 
taattava valintamenettelyn 
esivalintavaiheessa. Tätä varten ECSEL-
osakasvaltiot ja yksityiset osakkaat 
nimittävät yhteisymmärryksessä yhden 
edustajan ja yhden tarkkailijan 
hallintoneuvoston puolesta. Sukupuolten 
välisten tasa-arvon periaatetta olisi 
noudatettava valintamenettelyn kaikissa 
vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 99
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

4. Pääjohtajan tehtävinä on erityisesti
riippumattomalla tavalla

4. Hallintoneuvoston tehtävänä on 
erityisesti

Or. fr

Tarkistus 100
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 9 osa – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimittaa tilinpäätös hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;

(d) laatia tilinpäätös hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi;

Or. fr
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Tarkistus 101
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(h a) laatia vuotuinen kertomus tutkimus-
ja kehitystoiminnassa saavutetusta 
edistyksestä yhteistyössä 
ECSEL-yhteisyrityksen viestintäosaston 
kanssa;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 102
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(m a) seurata oikeaan aikaan 
ECSEL-yhteisyrityksen väliarvioinnista 
tai muista ECSEL-toimien 
merkityksellisistä arvioinneista 
mahdollisesti aiheutuvia suostutuksia;

Or. en

Perustelu

Virallisesti määrättyjen arviointien riittävän vaikutuksen varmistamiseksi ja yhteisyrityksen 
laadunhallinnan parantamiseksi toimitusjohtajan olisi oltava vastuussa kaikkien 
asiaankuuluvien suositusten johdosta toteutettavista jatkotoimista.
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Tarkistus 103
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(m a) järjestää julkisia tarjouskilpailuja, 
joiden perusteella hallintoneuvosto 
nimittää riippumattoman tarkastuselimen, 
jolle annetaan tehtäväksi esittää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan mukainen lausunto;

Or. fr

Tarkistus 104
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkisten tahojen neuvosto vahvistaa oman
työjärjestyksensä.

Julkisten tahojen neuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 105
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 106
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksityisten osakkaiden neuvosto 
vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Yksityisten osakkaiden neuvosto 
vahvistaa työjärjestyksensä ja asettaa sen 
yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 107
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 15 a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a. Tiedekomitea:
1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu 
enintään 14 jäsentä; heidät nimitetään 
yhden vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia. Tieteellinen komitea 
valitsee puheenjohtajan keskuudestaan 
yhden vuoden toimikaudeksi. 
Puheenjohtaja voi olla läsnä 
hallintoneuvoston kokouksissa ja voi 
osallistua sen työhön. Asiantuntijoita 
voidaan tarvittaessa nimittää lisää 
erityisten tehtävien hoitamiseksi 
rajoitetuksi ajaksi.
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2. Tiedekomitean jäsenet edustavat 
tasapainoisesti tiedeyhteisön 
riippumattomia asiantuntijoita eri aloilta. 
Kokonaisuutena tieteellisen komitean 
asiaankuuluvan osaamisen ja 
asiantuntemuksen on katettava kyseinen 
tekninen ala, jotta se voi antaa 
tieteelliseen tietoon pohjautuvia 
strategisia suosituksia 
ECSEL-yhteisyritykselle.
3. Hallintoneuvosto vahvistaa erityiset 
arviointiperusteet ja menettelyn 
tieteellisen komitean kokoonpanon 
valintaa varten ja nimittää jäsenet.
4. Tiedekomitea huolehtii seuraavista 
tehtävistä:
a) antaa neuvoja vuotuisessa 
työsuunnitelmassa tarkasteltavista 
tieteellisistä painotuksista;
b) antaa neuvoja vuotuisessa 
toimintakertomuksessa kuvatuista 
tieteellisistä saavutuksista.
Tiedekomeetan neuvot otetaan 
asianmukaisesti huomioon.
5. Tiedekomitea kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja 
kutsuu edustajien ryhmän koolle.
6. Tiedekomitea voi puheenjohtajan 
suostumuksella kutsua muita henkilöitä 
kokouksiinsa.
7. Tiedekomitea vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. en

Tarkistus 108
Paul Rübig

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

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintomenot
saavat olla enintään 39 420 000 euroa. Ne
katetaan rahoitusosuuksilla niin, että 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin 
rahoitusosuus on enintään 
15 255 000 euroa ja 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu yksityisten osakkaiden 
rahoitusosuus on enintään 
19 710 000 euroa. Asetuksen (EY)
N:o 72/2008 ja (EY) N:o 74/2008 nojalla 
käynnistettyjen toimien saattamisesta 
päätökseen säädetään 19 artiklan 
2 kohdassa. Jos hallintomenoihin 
varattuja määrärahoja ei käytetä 
kokonaisuudessaan, jäljelle jäävällä 
osuudella voidaan kattaa ECSEL-
yhteisyrityksen toimintamenoja.

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintomenot 
katetaan seuraavista lähteistä:

a) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
unionin rahoitusosuus, joka on enintään 
15 255 000 euroa,
b) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkaiden rahoitusosuus, 
joka on enintään 19 710 000 euroa tai 
yksi prosentti kaikkien hankkeiden 
yhteiskustannuksista sen mukaan, kumpi 
luku on suurempi, mutta korkeintaan 
48 miljoonaa euroa
c) ja 19 artiklan 2 kohta asetuksen (EY) 
N:o 72/2008 ja (EY) N:o 74/2008 (EY) 
nojalla käynnistettyjen toimien 
saattamiseksi päätökseen.
Jos hallintomenoihin varattuja 
määrärahoja ei käytetä 
kokonaisuudessaan, jäljelle jäävällä 
osuudella voidaan kattaa ECSEL-
yhteisyrityksen toimintamenoja.

Or. en

Tarkistus 109
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 19 osa – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos jokin ECSEL-yhteisyrityksen osakas 
ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat 
sen sovittua rahoitusosuutta ECSEL-
yhteisyrityksessä, 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 aluksi pidättää kaikkien niiden 
jäsenten äänioikeuden, jotka eivät 
noudata velvoitteitaan, kun heitä on ensin 
kuultu ja annettu mahdollisuus tilanteen 
korjaamiseen.

Or. fr

Tarkistus 110
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ECSEL-yhteisyritys raportoi vuosittain 
komissiolle ja budjettivallan käyttäjille.

Pääjohtaja esittää 
tilintarkastustuomioistuimelle edellisen 
vuoden tilinpäätöksen ja taseen kahden 
kuukauden kuluessa kunkin 
varainhoitovuoden päättymisestä. 
Tilintarkastustuomioistuin voi suorittaa 
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tarkastuksia myös paikan päällä.

Or. en

Tarkistus 111
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
ECSEL-yhteisyrityksen tilit
perussopimuksen 287 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 112
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
ECSEL-yhteisyrityksen tilit.

Or. en

Tarkistus 113
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
ECSEL-yhteisyrityksen tilit osana 
vastuuvapausmenettelyä. 
Tilintarkastustuomioistuin ottaa työssään 
huomioon sen riippumattomassa 
tarkastuselimen työn, jolle annetaan 
tehtäväksi esittää Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 60 artiklan 5 kohdassa säädetty 
lausunto;

Or. fr

Tarkistus 114
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 115
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 116
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 117
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta
ECSEL-yhteisyrityksen tilejä.

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa
ECSEL-yhteisyrityksen tilit.

Or. en

Tarkistus 118
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 22 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tilintarkastustuomioistuin laatii 
erityisvuosikertomuksen 
ECSEL-yhteisyrityksestä.

Or. en
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Tarkistus 119
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 25 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto
voi vahvistaa sääntöjä osakkaisiinsa, 
toimielimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi. Säännöissä on määrättävä 
siitä, miten vältetään eturistiriita ECSEL-
yhteisyrityksen osakkaiden niiden 
edustajien osalta, jotka toimivat 
hallintoneuvostossa tai julkisten tahojen 
neuvostossa.

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
vahvistaa säännöt osakkaisiinsa, 
toimielimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi. Säännöissä on määrättävä 
siitä, miten vältetään eturistiriita ECSEL-
yhteisyrityksen osakkaiden niiden 
edustajien osalta, jotka toimivat 
hallintoneuvostossa tai julkisten tahojen 
neuvostossa.

Or. en

Tarkistus 120
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 25 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto
voi vahvistaa sääntöjä osakkaisiinsa, 
toimielimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi. Säännöissä on määrättävä 
siitä, miten vältetään eturistiriita ECSEL-
yhteisyrityksen osakkaiden niiden 
edustajien osalta, jotka toimivat 
hallintoneuvostossa tai julkisten tahojen 
neuvostossa.

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
vahvistaa säännöt osakkaisiinsa, 
toimielimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi. Säännöissä on määrättävä 
siitä, miten vältetään eturistiriita ECSEL-
yhteisyrityksen osakkaiden niiden 
edustajien osalta, jotka toimivat 
hallintoneuvostossa tai julkisten tahojen 
neuvostossa.

Or. en
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Tarkistus 121
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 25 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto
voi vahvistaa sääntöjä osakkaisiinsa, 
toimielimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi. Säännöissä on määrättävä 
siitä, miten vältetään eturistiriita ECSEL-
yhteisyrityksen osakkaiden niiden 
edustajien osalta, jotka toimivat 
hallintoneuvostossa tai julkisten tahojen 
neuvostossa.

2. ECSEL-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
vahvistaa säännöt osakkaisiinsa, 
toimielimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi. Säännöissä on määrättävä 
siitä, miten vältetään eturistiriita ECSEL-
yhteisyrityksen osakkaiden niiden 
edustajien osalta, jotka toimivat 
hallintoneuvostossa tai julkisten tahojen 
neuvostossa.

Or. fr

Tarkistus 122
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 26 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. ECSEL-yhteisyrityksen purkamisen 
yhteydessä sen omaisuus käytetään sen 
korvausvastuiden ja purkamisesta 
aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
Mahdollinen ylijäämä jaetaan 
purkamisajankohtana yhteisyrityksen 
osakkaina olevien kesken sen mukaan, 
mikä on kunkin osakkaan rahoitusosuus 
ECSEL-yhteisyrityksessä. Mahdollinen 
unionille jaettu ylijäämä palautetaan
Horisontti 2020 -ohjelman 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavalle 
erityisohjelmalle unionin talousarvioon.

Or. fr
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