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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. en

Tarkistus 26
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/2013, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) 11. joulukuuta 2013 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1291/2013, 
jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita, edistää yksityisiä 
investointeja ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten 
kumppanuuksien olisi perustuttava 
pitkäaikaiseen sitoutumiseen ja kaikkien 
kumppanien tasapainoiseen panokseen, 
niissä olisi kannettava vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta ja ne olisi mukautettava 
tutkimusta, kehittämistä ja innovointia 
koskeviin unionin strategisiin 
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tavoitteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
hallinnon ja toteutuksen olisi oltava 
avointa, vaikuttavaa ja tehokasta ja 
monenlaisille erityisaloillaan aktiivisille 
sidosryhmille olisi annettava 
mahdollisuus osallistua niihin. Unioni voi 
osallistua näihin kumppanuuksiin 
osoittamalla rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka perustetaan perussopimuksen 
187 artiklan nojalla.

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

12 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201312, jäljempänä ’Horisontti 
2020 -puiteohjelma’12, pyritään 
aikaansaamaan nykyistä suurempia
tutkimuksen ja innovoinnin vaikutuksia 
yhdistämällä EU:n ja yksityisen sektorin 
rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa aloilla, joilla tutkimus 
ja innovointi voivat edistää unionin 
laajempia kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
11. joulukuuta 2013 annetulla asetuksella 
(EU) N:o 1291/201312 pyritään 
vahvistamaan 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 kilpailukykytavoitteita, 
vauhdittaa yksityisiä investointeja ja 
auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
olisi perustuttava pitkäaikaiseen 
sitoutumiseen, kaikkien kumppaneiden 
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yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

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, 
vaikuttavaa ja tehokasta ja monenlaisille 
erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille 
olisi annettava mahdollisuus osallistua 
niihin. Päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perustamissopimuksen 187 artiklan nojalla.

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

12 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 28
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/2013, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/2013, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
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yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.
Tällaisten kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja 
annettava monenlaisille erityisaloillaan 
aktiivisille sidosryhmille mahdollisuus 
osallistua pitkäaikaisen sitoutumisen 
pohjalta.

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

12 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Tarkistus 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/2013, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua näihin 

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/2013, jäljempänä ’Horisontti 2020 
-puiteohjelma’12, pyritään aikaansaamaan 
nykyistä suurempia tutkimuksen ja 
innovoinnin vaikutuksia yhdistämällä EU:n 
ja yksityisen sektorin rahoitusta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
aloilla, joilla tutkimus ja innovointi voivat 
edistää unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita, vauhdittaa 
yksityisiä investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin ja auttaa vastaamaan 
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kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tällaisten 
kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta. 
Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin osoittamalla rahoitusta 
yhteisyrityksille, jotka perustetaan 
perussopimuksen 187 artiklan nojalla.

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

12 EUVL … [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Tarkistus 30
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Horisontti 2002 -puiteohjelman 
(2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/201313

mukaisesti tukea voidaan myöntää
Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
perustetuille yhteisyrityksille kyseisessä
päätöksessä määrättyjen edellytysten 
mukaisesti.

(4) Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 ja
neuvoston päätöksen (EU) 
N:o 2013/743/EU13 mukaisesti lisätukea 
olisi myönnettävä päätöksen 
N:o 1982/2006 nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille päätöksessä (EU) 
N:o …/2013 määrättyjen edellytysten 
mukaisesti.

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

13 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisohjelma).

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.
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Tarkistus 31
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Horisontti 2002 -puiteohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/201313

mukaisesti tukea voidaan myöntää 
Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
perustetuille yhteisyrityksille kyseisessä 
päätöksessä määrättyjen edellytysten 
mukaisesti.

(4) Horisontti 2002 -puiteohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/201313

ja asetuksen (EU) N:o 1291/2013 
mukaisesti tukea voidaan myöntää 
Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
perustetuille yhteisyrityksille kyseisessä 
päätöksessä määrättyjen edellytysten 
mukaisesti.

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

13 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisohjelma).

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 32
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan unionin 
liikenneteknologiastrategian 
kehittämisestä tulevaisuuden kestävän
liikkuvuuden edistämiseksi 
10. syyskuuta 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa 
(2012/2298(INI)) todettiin muun muassa 
tarve kestävien infrastruktuurin osien 
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kehittämiseen, jotta voidaan tukea 
siirtymistä puun tai 
yhdistelmämateriaalien kaltaisten 
uusiutuvien alkutuotteiden käyttöön 
rautatieinfrastruktuurin osina.

Or. en

Tarkistus 33
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Shift2Rail-yhteisyrityksen, jäljempänä 
’S2R-yhteisyritys’, olisi oltava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus, jonka 
tarkoituksena on edistää ja koordinoida 
paremmin unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeja rautatiealalla, jotta 
voidaan nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä 
yhdennetympiin, tehokkaampiin, 
kestävämpiin ja houkuttelevampiin EU:n 
rautatiemarkkinoihin rautatiealan 
liiketoimintatarpeita vastaten ja yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvän yleisen tavoitteen 
mukaisesti. S2R-yhteisyrityksen olisi 
varsinkin edistettävä vuoden 2011 
valkoisessa kirjassa ja neljännessä 
rautatiepaketissa määriteltyjä 
erityistavoitteita, joita ovat rautatiealan 
tehokkuuden parantaminen julkisten 
varojen käytön vähentämiseksi, 
rautatieverkon kapasiteetin huomattava 
laajentaminen tai ajantasaistaminen, jotta 
rautatieliikenne voisi kilpailla tehokkaasti 
ja ottaa hoitaakseen huomattavasti 
suuremman osuuden matkustaja- ja 
tavaraliikenteestä, rautatiepalvelujen 
laadun parantaminen vastaamalla 
rautateiden matkustajien ja huolitsijoiden 
tarpeisiin, alan kehitystä haittaavien 

(7) Shift2Rail-yhteisyrityksen, jäljempänä 
’S2R-yhteisyritys’, olisi oltava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus, jonka 
tarkoituksena on edistää ja koordinoida 
paremmin unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeja rautatiealalla, jotta 
voidaan nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä 
yhdennetympiin, tehokkaampiin, 
kestävämpiin ja houkuttelevampiin EU:n 
rautatiemarkkinoihin rautatiealan 
liiketoimintatarpeita vastaten ja yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvän yleisen tavoitteen 
mukaisesti. S2R-yhteisyrityksen olisi 
varsinkin edistettävä vuoden 2011 
valkoisessa kirjassa ja neljännessä 
rautatiepaketissa määriteltyjä 
erityistavoitteita, joita ovat rautatiealan 
tehokkuuden ja kestävyyden parantaminen 
julkisten varojen käytön vähentämiseksi, 
rautatieverkon kapasiteetin huomattava 
laajentaminen tai ajantasaistaminen, jotta 
rautatieliikenne voisi kilpailla tehokkaasti 
ja ottaa hoitaakseen huomattavasti 
suuremman osuuden matkustaja- ja 
tavaraliikenteestä, rautatiepalvelujen 
laadun parantaminen vastaamalla 
rautateiden matkustajien ja huolitsijoiden 
tarpeisiin, alan kehitystä haittaavien 
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yhteentoimivuuden teknisten esteiden 
poistaminen ja rautatieliikenteeseen 
liittyvien negatiivisten ulkoisvaikutusten 
vähentäminen. S2R-yhteisyrityksen 
edistymistä näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa olisi mitattava keskeisillä 
suorituskykyindikaattoreilla.

yhteentoimivuuden ja intermodaalisuuden
teknisten esteiden poistaminen 
rautatieliikenteeseen liittyvien negatiivisten 
ulkoisvaikutusten, kuten 
energiankulutuksen ja melun
vähentäminen sen lähteellä. 
S2R-yhteisyrityksen edistymistä näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa olisi mitattava 
keskeisillä suorituskykyindikaattoreilla.

Or. en

Tarkistus 34
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Shift2Rail-yhteisyrityksen, jäljempänä 
’S2R-yhteisyritys’, olisi oltava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus, jonka 
tarkoituksena on edistää ja koordinoida 
paremmin unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeja rautatiealalla, jotta 
voidaan nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä 
yhdennetympiin, tehokkaampiin, 
kestävämpiin ja houkuttelevampiin EU:n 
rautatiemarkkinoihin rautatiealan 
liiketoimintatarpeita vastaten ja yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvän yleisen tavoitteen 
mukaisesti. S2R-yhteisyrityksen olisi 
varsinkin edistettävä vuoden 2011 
valkoisessa kirjassa ja neljännessä 
rautatiepaketissa määriteltyjä 
erityistavoitteita, joita ovat rautatiealan 
tehokkuuden parantaminen julkisten 
varojen käytön vähentämiseksi, 
rautatieverkon kapasiteetin huomattava 
laajentaminen tai ajantasaistaminen, jotta 
rautatieliikenne voisi kilpailla tehokkaasti 
ja ottaa hoitaakseen huomattavasti 
suuremman osuuden matkustaja- ja 
tavaraliikenteestä, rautatiepalvelujen 

(7) Shift2Rail-yhteisyrityksen, jäljempänä 
’S2R-yhteisyritys’, olisi oltava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus, jonka 
tarkoituksena on edistää ja koordinoida 
paremmin unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeja rautatiealalla ja 
lisätä samalla 
työllistymismahdollisuuksia, jotta voidaan 
nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä 
yhdennetympiin, tehokkaampiin, 
kestävämpiin ja houkuttelevampiin EU:n 
rautatiemarkkinoihin rautatiealan 
liiketoimintatarpeita vastaten ja yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvän yleisen tavoitteen 
mukaisesti. S2R-yhteisyrityksen olisi 
varsinkin edistettävä vuoden 2011 
valkoisessa kirjassa ja neljännessä 
rautatiepaketissa määriteltyjä 
erityistavoitteita, joita ovat rautatiealan 
tehokkuuden parantaminen julkisten 
varojen käytön vähentämiseksi, 
rautatieverkon kapasiteetin huomattava 
laajentaminen tai ajantasaistaminen, jotta 
rautatieliikenne voisi kilpailla tehokkaasti 
ja ottaa hoitaakseen huomattavasti 
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laadun parantaminen vastaamalla 
rautateiden matkustajien ja huolitsijoiden 
tarpeisiin, alan kehitystä haittaavien 
yhteentoimivuuden teknisten esteiden 
poistaminen ja rautatieliikenteeseen 
liittyvien negatiivisten ulkoisvaikutusten 
vähentäminen. S2R-yhteisyrityksen 
edistymistä näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa olisi mitattava keskeisillä 
suorituskykyindikaattoreilla.

suuremman osuuden matkustaja- ja 
tavaraliikenteestä, rautatiepalvelujen 
laadun parantaminen vastaamalla 
rautateiden matkustajien ja huolitsijoiden 
tarpeisiin, alan kehitystä haittaavien 
yhteentoimivuuden teknisten esteiden 
poistaminen ja rautatieliikenteeseen 
liittyvien negatiivisten ulkoisvaikutusten 
vähentäminen. S2R-yhteisyrityksen 
edistymistä näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa olisi mitattava keskeisillä 
suorituskykyindikaattoreilla.

Or. en

Tarkistus 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Shift2Rail-yhteisyrityksen, jäljempänä 
’S2R-yhteisyritys’, olisi oltava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus, jonka 
tarkoituksena on edistää ja koordinoida 
paremmin unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeja rautatiealalla, jotta 
voidaan nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä 
yhdennetympiin, tehokkaampiin, 
kestävämpiin ja houkuttelevampiin EU:n 
rautatiemarkkinoihin rautatiealan 
liiketoimintatarpeita vastaten ja yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvän yleisen tavoitteen 
mukaisesti. S2R-yhteisyrityksen olisi 
varsinkin edistettävä vuoden 2011 
valkoisessa kirjassa ja neljännessä 
rautatiepaketissa määriteltyjä 
erityistavoitteita, joita ovat rautatiealan 
tehokkuuden parantaminen julkisten 
varojen käytön vähentämiseksi, 
rautatieverkon kapasiteetin huomattava 
laajentaminen tai ajantasaistaminen, jotta 
rautatieliikenne voisi kilpailla tehokkaasti 

(7) Shift2Rail-yhteisyrityksen, jäljempänä 
’S2R-yhteisyritys’, olisi oltava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus, jonka 
tarkoituksena on edistää ja koordinoida 
paremmin unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointeja rautatiealalla, jotta 
voidaan nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä 
yhdennetympiin, käyttäjäystävällisiin,
tehokkaampiin, kestävämpiin ja 
houkuttelevampiin EU:n 
rautatiemarkkinoihin rautatiealan 
liiketoimintatarpeita vastaten ja yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvän yleisen tavoitteen 
mukaisesti. S2R-yhteisyrityksen olisi 
varsinkin edistettävä vuoden 2011 
valkoisessa kirjassa ja neljännessä 
rautatiepaketissa määriteltyjä 
erityistavoitteita, joita ovat rautatiealan 
tehokkuuden parantaminen julkisten 
varojen käytön vähentämiseksi, 
rautatieverkon kapasiteetin huomattava 
laajentaminen tai ajantasaistaminen, jotta 
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ja ottaa hoitaakseen huomattavasti 
suuremman osuuden matkustaja- ja 
tavaraliikenteestä, rautatiepalvelujen 
laadun parantaminen vastaamalla 
rautateiden matkustajien ja huolitsijoiden 
tarpeisiin, alan kehitystä haittaavien 
yhteentoimivuuden teknisten esteiden 
poistaminen ja rautatieliikenteeseen 
liittyvien negatiivisten ulkoisvaikutusten 
vähentäminen. S2R-yhteisyrityksen 
edistymistä näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa olisi mitattava keskeisillä 
suorituskykyindikaattoreilla.

rautatieliikenne voisi kilpailla tehokkaasti 
ja ottaa hoitaakseen huomattavasti 
suuremman osuuden matkustaja- ja 
tavaraliikenteestä, rautatiepalvelujen 
laadun parantaminen vastaamalla 
rautateiden matkustajien ja huolitsijoiden 
tarpeisiin, alan kehitystä haittaavien 
yhteentoimivuuden teknisten esteiden 
poistaminen ja rautatieliikenteeseen 
liittyvien negatiivisten ulkoisvaikutusten 
vähentäminen. S2R-yhteisyrityksen 
edistymistä näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa olisi mitattava keskeisillä 
suorituskykyindikaattoreilla.

Or. en

Tarkistus 36
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) S2R-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti toimittaen asianmukaisille 
elimilleen ajoissa kaikki asiaankuuluvat 
tiedot ja edistäen toimiaan, myös suurta 
yleisöä koskevia tiedotus- ja 
levittämistoimia. Yhteisyrityksen elinten 
työjärjestyksen on oltava julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 37
Josefa Andrés Barea



AM\1020418FI.doc 13/85 PE529.819v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) S2R-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti toimittaen asianmukaisille 
elimilleen ajoissa kaikki asiaankuuluvat 
tiedot ja edistäen toimiaan, myös suurta 
yleisöä koskevia tiedotus- ja 
levittämistoimia. Yhteisyrityksen elinten 
työjärjestyksen on oltava julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 38
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Alan toimijoiden laaja osallistuminen 
on keskeinen osa S2R-aloitetta. Sen vuoksi 
on olennaista, että teollisuudelta tulevat 
osuudet suuruudeltaan vähintäänkin 
vastaavat SR2-aloitteeseen osoitettavia 
julkisia määrärahoja. Osakkuus on tästä 
syystä avoin myös muille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka ovat valmiita 
sitomaan tarvittavat voimavarat tutkimus-
ja innovaatiotoimintaan 
S2R-yhteisyrityksen alalla.

(10) Alan toimijoiden laaja osallistuminen 
on keskeinen osa S2R-aloitetta. Sen vuoksi 
on olennaista, että teollisuudelta tulevat 
osuudet suuruudeltaan vähintäänkin 
vastaavat SR2-aloitteeseen osoitettavia 
julkisia määrärahoja. Osakkuus on tästä 
syystä avoin myös muille julkisille ja 
yksityisille tahoille, jotka ovat valmiita 
sitomaan tarvittavat voimavarat tutkimus-
ja innovaatiotoimintaan 
S2R-yhteisyrityksen alalla. Voimavarojen 
sitomiseen halukkailla tahoilla on 
yhtäläinen asema yhteisyrityksen 
hallinnossa perustajajäseninä.
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Or. en

Tarkistus 39
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Horisontti 2020 -ohjelmalla olisi 
pyrittävä unionissa vallitsevan 
tutkimuksen ja innovoinnin välisen 
kuilun kaventamiseen edistämällä 
synergioita Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
kanssa. Tämän vuoksi 
S2R-yhteisyrityksen olisi pyrittävä 
kehittämään tiivistä vuorovaikutusta 
ERI-rahastojen kanssa, jotka voivat 
erityisesti auttaa vahvistamaan 
paikallisia, alueellisia ja kansallisia 
tutkimus- ja innovointivalmiuksia 
S2R-yhteisyrityksen alalla ja vahvistaa 
älykkään erikoistumisen pyrkimyksiä.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
S2R-yhteisyrityksen olisi tarjottava 
taloudellista tukea pääasiassa avustuksina 
osakkaille ja hyödyntäen 

(12) Tavoitteidensa saavuttamiseksi ja sen 
takaamiseksi, että muut yritykset 
(erityisesti pk-yritykset) ja muut sijoittajat 
voivat osallistua tasapuolisesti,
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tarkoituksenmukaisimpia toimenpiteitä, 
kuten hankintoja tai ehdotuspyyntöihin 
perustuvia avustuksia.

S2R-yhteisyrityksen olisi tarjottava 
toimille EU:n tukea avoimien ja 
läpinäkyvien menettelyjen avulla ja
pääasiassa avustuksina osakkaille, kuten 
hankintoina tai avoimiin ja läpinäkyviin
ehdotuspyyntöihin perustuvina 
avustuksina.

Or. en

Tarkistus 41
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
S2R-yhteisyrityksen olisi tarjottava 
taloudellista tukea pääasiassa avustuksina 
osakkaille ja hyödyntäen 
tarkoituksenmukaisimpia toimenpiteitä, 
kuten hankintoja tai ehdotuspyyntöihin 
perustuvia avustuksia.

(12) Tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
tukeakseen yhdennetyn eurooppalaisen 
rautatiealan nykyaikaistamista
S2R-yhteisyrityksen olisi tarjottava 
taloudellista tukea pääasiassa avustuksina 
osakkaille ja hyödyntäen 
tarkoituksenmukaisimpia toimenpiteitä, 
kuten hankintoja tai ehdotuspyyntöihin 
perustuvia avustuksia.

Or. en

Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) S2R-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti antaen asianomaisille elimilleen 
kaikki saatavilla olevat asiaankuuluvat 
tiedot ja edistäen toimiaan vastaavasti.

(13) S2R-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti ja otettava käyttöön 
kuulemismekanismi, joka koskee kaikkia 
keskeisiä toimijoita, jotka hyödyntävät 
rautatiealan tuotteita ja palveluita, antaen 
asianomaisille elimilleen kaikki saatavilla 
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olevat asiaankuuluvat tiedot ja edistäen 
toimiaan vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 43
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) S2R-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti antaen asianomaisille elimilleen 
kaikki saatavilla olevat asiaankuuluvat 
tiedot ja edistäen toimiaan vastaavasti.

(13) S2R-yhteisyrityksen olisi toimittava 
avoimesti ja läpinäkyvästi antaen 
asianomaisille elimilleen kaikki saatavilla 
olevat asiaankuuluvat tiedot ja edistäen 
toimiaan vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 44
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) S2R-yhteisyrityksen olisi myös 
hyödynnettävä komission hallinnoimia 
sähköisiä välineitä avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi sekä 
osallistumisen helpottamiseksi. Tämän 
vuoksi S2R-yhteisyrityksen 
ehdotuspyynnöt olisi julkaistava myös 
keskitetyssä osallistujaportaalissa ja 
muissa Horisontti 2020 -ohjelman 
mukaisissa, komission hallinnoimissa 
sähköisissä tiedonlevitysvälineissä. 
Lisäksi S2R-yhteisyrityksen olisi 
toimitettava muun muassa ehdotuksia, 
hakijoita, avustuksia ja osallistujia 
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koskevat keskeiset tiedot sisällytettäväksi 
Horisontti 2020 -ohjelman mukaisiin 
komission hallinnoimiin tietojen 
levittämistä ja raportointia koskeviin 
sähköisiin välineisiin soveltuvassa 
muodossa ja komission 
raportointivelvoitteita vastaavassa ajassa.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 45
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Osallistuttaessa S2R-yhteisyrityksestä 
rahoitettaviin epäsuoriin toimiin olisi 
noudatettava tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevista säännöistä … 2013 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o.../201316.

(16) Osallistuttaessa S2R-yhteisyrityksestä 
rahoitettaviin epäsuoriin toimiin olisi 
noudatettava tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevista säännöistä annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o 1290/201316. Lisäksi 
S2R-yhteisyrityksen olisi varmistettava 
näiden sääntöjen johdonmukainen 
soveltaminen komission asiaa koskevien 
toimenpiteiden perusteella.

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

16 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumissäännöt).

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.
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Tarkistus 46
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Osallistuttaessa S2R-yhteisyrityksestä 
rahoitettaviin epäsuoriin toimiin olisi 
noudatettava tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevista säännöistä … 2013 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o.../201316.

(16) Osallistuttaessa S2R-yhteisyrityksestä 
rahoitettaviin epäsuoriin toimiin olisi 
noudatettava tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevista säännöistä … 2013 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o.../201316. Lisäksi 
S2R-yhteisyrityksen olisi varmistettava 
näiden sääntöjen johdonmukainen 
soveltaminen komission asiaa koskevien 
toimenpiteiden perusteella.

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

16 EUVL … (Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumissäännöt).

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) S2R-yhteisyrityksen olisi otettava 
huomioon teknologisen valmiuden tasoa 
koskevat OECD:n määritelmät 
teknologista tutkimusta, tuotekehitystä ja 
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esittelyä koskevien toimien luokittelussa.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys, joka liittyy kaikkiin yhteisyrityksiin, joiden tutkimustoiminnan 
alalla teknologien valmiuden tasoa koskevaa käsitettä yleisesti sovelletaan, kuten liikennealan 
tutkimus. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen tulosta.

Tarkistus 48
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kun otetaan huomioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleinen 
tavoite, joka on yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen, kaikissa 
S2R-yhteisyrityksen ehdotuksissa olisi 
otettava huomioon Horisontti 2020 
-puiteohjelman kesto.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 49
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan nojalla unionin perustamien 
elinten tai laitosten 

(21) Ottaen huomioon yhteisyritysten 
erityisluonteen ja nykyisen tilan sekä 
jatkuvuuden varmistamiseksi
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perustamisasiakirjassa voidaan sulkea 
pois se, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaisi niiden tuloja ja menoja 
koskevat tilit. 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 
elinten tilit ja antaa lausunnon muun 
muassa tilien luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Jotta vältetään 
päällekkäisyydet tilien tarkastamisessa, on 
perusteltua, ettei
tilintarkastustuomioistuin tarkasta 
S2R-yhteisyrityksen tilejä.

seitsemännen puiteohjelman kanssa 
yhteisyrityksiin olisi edelleen sovellettava 
erillistä vastuuvapausmenettelyä. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta 
poiketen S2R-yhteisyrityksen talousarvion 
täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapautuksen myöntää tämän 
vuoksi Euroopan parlamentti neuvoston 
suosituksesta. Tämän vuoksi 60 artiklan 
5 kohdassa säädettyjä 
raportointivaatimuksia ei sovelleta 
unionin S2R-yhteisyrityksille 
myöntämään rahoitusosuuteen, mutta 
nämä vaatimukset on mukautettava 
mahdollisuuksien mukaan toimielimiä 
varten asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa säädettyihin 
vaatimuksiin.
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
tarkastettava viraston tilit sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuus ja 
asianmukaisuus.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 50
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan nojalla unionin perustamien 
elinten tai laitosten 
perustamisasiakirjassa voidaan sulkea 
pois se, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaisi niiden tuloja ja menoja 
koskevat tilit. Asetuksen (EU, Euratom) 

(21) Ottaen huomioon yhteisyritysten 
erityisluonteen ja nykyisen tilan sekä 
jatkuvuuden varmistamiseksi
seitsemännen puiteohjelman kanssa 
yhteisyrityksiin olisi edelleen sovellettava 
erillistä vastuuvapausmenettelyä. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
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N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti riippumaton tilintarkastuselin 
tarkastaa asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen 
elinten tilit ja antaa lausunnon muun 
muassa tilien luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Jotta vältetään 
päällekkäisyydet tilien tarkastamisessa, on 
perusteltua, ettei 
tilintarkastustuomioistuin tarkasta 
S2R-yhteisyrityksen tilejä.

60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta 
poiketen S2R-yhteisyrityksen talousarvion 
täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapautuksen myöntää tämän 
vuoksi Euroopan parlamentti neuvoston 
suosituksesta. Tämän vuoksi 60 artiklan 
5 kohdassa säädettyjä 
raportointivaatimuksia ei sovelleta 
unionin S2R-yhteisyrityksille 
myöntämään rahoitusosuuteen, mutta 
nämä vaatimukset on mukautettava 
mahdollisuuksien mukaan toimielimiä 
varten asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa säädettyihin 
vaatimuksiin.
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
tarkastettava viraston tilit sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuus ja 
asianmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 51
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perussopimuksen 287 artiklan 
1 kohdan nojalla unionin perustamien 
elinten tai laitosten 
perustamisasiakirjassa voidaan sulkea 
pois se, että tilintarkastustuomioistuin 
tarkastaisi niiden tuloja ja menoja 
koskevat tilit. 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 
elinten tilit ja antaa lausunnon muun 
muassa tilien luotettavuudesta ja tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Jotta vältetään 
päällekkäisyydet tilien tarkastamisessa, on 

(21) Ottaen huomioon yhteisyritysten 
erityisluonteen ja nykyisen tilan sekä 
jatkuvuuden varmistamiseksi
seitsemännen puiteohjelman kanssa 
yhteisyrityksiin olisi edelleen sovellettava 
erillistä vastuuvapausmenettelyä. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 7 kohdasta ja 209 artiklasta 
poiketen S2R-yhteisyrityksen talousarvion 
täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapautuksen myöntää tämän 
vuoksi Euroopan parlamentti neuvoston 
suosituksesta. Tämän vuoksi 60 artiklan 
5 kohdassa säädettyjä 
raportointivaatimuksia ei sovelleta 
unionin S2R-yhteisyrityksille 
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perusteltua, ettei 
tilintarkastustuomioistuin tarkasta 
S2R-yhteisyrityksen tilejä.

myöntämään rahoitusosuuteen, mutta 
nämä vaatimukset on mukautettava 
mahdollisuuksien mukaan toimielimiä 
varten asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa säädettyihin 
vaatimuksiin.
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
tarkastettava viraston tilit sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuus ja 
asianmukaisuus.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 52
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kun otetaan huomioon 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yleinen 
tavoite, joka on yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen, kaikissa 
S2R-yhteisyrityksen ehdotuksissa olisi 
otettava huomioon Horisontti 2020 
-puiteohjelman kesto.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 53
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Horisontti 2020 -ohjelmalla olisi 
pyrittävä unionissa vallitsevan 
tutkimuksen ja innovoinnin välisen 
kuilun kaventamiseen edistämällä 
synergioita Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
kanssa. Tämän vuoksi 
S2R-yhteisyrityksen olisi pyrittävä 
kehittämään tiivistä vuorovaikutusta 
ERI-rahastojen kanssa, jotka voivat 
erityisesti auttaa vahvistamaan 
paikallisia, alueellisia ja kansallisia 
tutkimus- ja innovointivalmiuksia 
S2R-yhteisyrityksen alalla ja vahvistaa 
älykkään erikoistumisen pyrkimyksiä.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 54
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 c) S2R-yhteisyrityksen olisi myös 
hyödynnettävä komission hallinnoimia 
sähköisiä välineitä avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi sekä 
osallistumisen helpottamiseksi. Tämän 
vuoksi S2R-yhteisyrityksen 
ehdotuspyynnöt olisi julkaistava myös 
keskitetyssä osallistujaportaalissa ja 
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muissa Horisontti 2020 -ohjelman 
mukaisissa, komission hallinnoimissa 
sähköisissä tiedonlevitysvälineissä. 
Lisäksi S2R-yhteisyrityksen olisi 
toimitettava muun muassa ehdotuksia, 
hakijoita, avustuksia ja osallistujia 
koskevat keskeiset tiedot sisällytettäväksi 
Horisontti 2020 -ohjelman mukaisiin 
komission hallinnoimiin tietojen 
levittämistä ja raportointia koskeviin 
sähköisiin välineisiin soveltuvassa 
muodossa ja komission 
raportointivelvoitteita vastaavassa ajassa.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 d) Ottaen huomioon jatkuvan 
innovoinnin merkityksen unionin 
liikennealan kilpailukyvylle sekä alan 
yhteisyritysten määrän on analysoitava 
hyvissä ajoin erityisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelman väliarvioinnin kannalta 
liikennealan tutkimusyhteistyön 
asianmukaisuutta.

Or. en

Perustelu

Kaikkia liikennealan tutkimuksen yhteisyrityksiä koskeva horisontaalinen kysymys. Tarkistus 
vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen tulosta.
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Tarkistus 56
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan rautatiealalla 
tehtävien unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien koordinoimiseksi 
ja hallinnoimiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’Shift2Rail-yhteisyritys’ eli 
’S2R-yhteisyritys’, toimintakaudeksi, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024.

1. Perustetaan Euroopan rautatiealalla 
tehtävien unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien koordinoimiseksi 
ja hallinnoimiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
jäljempänä ’Shift2Rail-yhteisyritys’ eli 
’S2R-yhteisyritys’, toimintakaudeksi, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024.
Horisontti 2020 -puiteohjelman keston 
huomioon ottamiseksi S2R-yhteisyritystä 
koskevat ehdotuspyynnöt on julkistettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan 
julkistaa 31 päivään joulukuuta 2021 
saakka.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 57
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan rautatiealalla 
tehtävien unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien koordinoimiseksi 
ja hallinnoimiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 

1. Perustetaan Euroopan rautatiealalla 
tehtävien unionin tutkimus- ja 
innovaatioinvestointien koordinoimiseksi 
ja hallinnoimiseksi perussopimuksen 
187 artiklassa tarkoitettu yhteisyritys, 
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jäljempänä ’Shift2Rail-yhteisyritys’ eli 
’S2R-yhteisyritys’, toimintakaudeksi, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024.

jäljempänä ’Shift2Rail-yhteisyritys’ eli 
’S2R-yhteisyritys’, toimintakaudeksi, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2024. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman keston 
huomioon ottamiseksi S2R-yhteisyritystä 
koskevat ehdotuspyynnöt on julkistettava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ehdotuspyyntöjä voidaan 
julkistaa 31 päivään joulukuuta 2021 
saakka.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 58
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. S2R-yhteisyrityksen kotipaikka on 
Bryssel, Belgia.

4. S2R-yhteisyrityksen kotipaikka on 
Bukarest, Romania.

Or. ro

Tarkistus 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen luomista, nopeampaa ja 
halvempaa siirtymistä houkuttelevampaan, 

(b) edistää yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen luomista, nopeampaa ja 
halvempaa siirtymistä houkuttelevampaan, 



AM\1020418FI.doc 27/85 PE529.819v01-00

FI

kilpailukykyisempään, tehokkaampaan ja 
kestävämpään eurooppalaiseen 
rautatiejärjestelmään sekä 
liikennemuotosiirtymää tie- ja 
ilmaliikenteestä rautatieliikenteeseen 
omaksumalla kokonaisvaltainen ja 
koordinoitu lähestymistapa 
rautatiejärjestelmän ja sen käyttäjien 
tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tämän 
lähestymistavan on käsitettävä liikkuva 
kalusto, infrastruktuuri ja liikenteenhallinta 
matkustajakuljetusten kauko-, alue-, 
paikallis- ja kaupunkiliikenteen ja 
tavaraliikenteen markkinasegmenteillä 
sekä intermodaaliset yhteydet rautateiden 
ja muiden liikennemuotojen välillä 
tarjoamalla käyttäjien matkustus- ja 
kuljetustarpeisiin yhdennetty päästä päähän 
-ratkaisu transaktiotuesta aina matkan 
aikana annettavaan apuun;

(myös liikuntarajoitteisten henkilöiden 
kannalta) käyttäjäystävälliseen,
kilpailukykyisempään, tehokkaampaan ja 
kestävämpään eurooppalaiseen 
rautatiejärjestelmään sekä 
liikennemuotosiirtymää tie- ja 
ilmaliikenteestä rautatieliikenteeseen sekä 
vahvan ja kilpailukykyisen 
eurooppalaisen rautatiealan kehittämistä
omaksumalla kokonaisvaltainen ja 
koordinoitu lähestymistapa 
rautatiejärjestelmän ja sen käyttäjien 
tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tämän 
lähestymistavan on käsitettävä liikkuva 
kalusto, infrastruktuuri ja liikenteenhallinta 
matkustajakuljetusten kauko-, alue-, 
paikallis- ja kaupunkiliikenteen ja 
tavaraliikenteen markkinasegmenteillä 
sekä intermodaaliset yhteydet rautateiden 
ja muiden liikennemuotojen välillä 
tarjoamalla käyttäjien matkustus- ja 
kuljetustarpeisiin yhdennetty päästä päähän 
-ratkaisu transaktiotuesta aina matkan 
aikana annettavaan apuun;

Or. en

Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen luomista, nopeampaa ja 
halvempaa siirtymistä houkuttelevampaan, 
kilpailukykyisempään, tehokkaampaan ja 
kestävämpään eurooppalaiseen 
rautatiejärjestelmään sekä 
liikennemuotosiirtymää tie- ja 
ilmaliikenteestä rautatieliikenteeseen 
omaksumalla kokonaisvaltainen ja 
koordinoitu lähestymistapa 
rautatiejärjestelmän ja sen käyttäjien 

(b) edistää entistä turvallisemman 
yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomista, nopeampaa ja halvempaa 
siirtymistä houkuttelevampaan, 
kilpailukykyisempään, tehokkaampaan ja 
kestävämpään eurooppalaiseen 
rautatiejärjestelmään sekä 
liikennemuotosiirtymää tie- ja 
ilmaliikenteestä rautatieliikenteeseen 
omaksumalla kokonaisvaltainen ja 
koordinoitu lähestymistapa 
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tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tämän 
lähestymistavan on käsitettävä liikkuva 
kalusto, infrastruktuuri ja liikenteenhallinta 
matkustajakuljetusten kauko-, alue-, 
paikallis- ja kaupunkiliikenteen ja 
tavaraliikenteen markkinasegmenteillä 
sekä intermodaaliset yhteydet rautateiden 
ja muiden liikennemuotojen välillä 
tarjoamalla käyttäjien matkustus- ja 
kuljetustarpeisiin yhdennetty päästä päähän 
-ratkaisu transaktiotuesta aina matkan 
aikana annettavaan apuun;

rautatiejärjestelmän ja sen käyttäjien 
tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tämän 
lähestymistavan on käsitettävä liikkuva 
kalusto, sähköiset raideliikenteen 
sovellukset (ERTMS, ETCS), 
infrastruktuuri ja liikenteenhallinta 
matkustajakuljetusten Euroopan laajuisen 
liikenteen ja kauko-, alue-, paikallis- ja 
kaupunkiliikenteen ja tavaraliikenteen 
markkinasegmenteillä sekä intermodaaliset 
yhteydet rautateiden ja muiden 
liikennemuotojen välillä tarjoamalla 
käyttäjien matkustus- ja kuljetustarpeisiin 
yhdennetty ja turvallinen päästä päähän 
-ratkaisu transaktiotuesta aina matkan 
aikana annettavaan apuun;

Or. ro

Tarkistus 61
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistää yhtenäisen eurooppalaisen 
rautatiealueen luomista, nopeampaa ja 
halvempaa siirtymistä houkuttelevampaan, 
kilpailukykyisempään, tehokkaampaan ja 
kestävämpään eurooppalaiseen 
rautatiejärjestelmään sekä 
liikennemuotosiirtymää tie- ja 
ilmaliikenteestä rautatieliikenteeseen 
omaksumalla kokonaisvaltainen ja 
koordinoitu lähestymistapa 
rautatiejärjestelmän ja sen käyttäjien 
tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tämän 
lähestymistavan on käsitettävä liikkuva 
kalusto, infrastruktuuri ja liikenteenhallinta 
matkustajakuljetusten kauko-, alue-, 
paikallis- ja kaupunkiliikenteen ja 
tavaraliikenteen markkinasegmenteillä 
sekä intermodaaliset yhteydet rautateiden 
ja muiden liikennemuotojen välillä 

(b) edistää maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisen eurooppalaisen 
rautatiealan kehittämistä, yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen luomista, 
nopeampaa ja halvempaa siirtymistä 
houkuttelevampaan, kilpailukykyisempään, 
tehokkaampaan ja kestävämpään 
eurooppalaiseen rautatiejärjestelmään sekä 
liikennemuotosiirtymää tie- ja 
ilmaliikenteestä rautatieliikenteeseen 
omaksumalla kokonaisvaltainen ja 
koordinoitu lähestymistapa 
rautatiejärjestelmän ja sen käyttäjien 
tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin. Tämän 
lähestymistavan on käsitettävä liikkuva 
kalusto, infrastruktuuri ja liikenteenhallinta 
matkustajakuljetusten kauko-, alue-, 
paikallis- ja kaupunkiliikenteen ja 
tavaraliikenteen markkinasegmenteillä 
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tarjoamalla käyttäjien matkustus- ja 
kuljetustarpeisiin yhdennetty päästä päähän 
-ratkaisu transaktiotuesta aina matkan 
aikana annettavaan apuun;

sekä intermodaaliset yhteydet rautateiden 
ja muiden liikennemuotojen välillä 
tarjoamalla käyttäjien matkustus- ja 
kuljetustarpeisiin yhdennetty päästä päähän 
-ratkaisu transaktiotuesta aina matkan 
aikana annettavaan apuun;

Or. en

Tarkistus 62
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) toimia unionin tasolla rahoitettavien 
rautatiealaan liittyvien tutkimus- ja 
innovaatiotoimien keskusyhteyspisteenä, 
joka varmistaa koordinoinnin hankkeiden 
välillä ja tarjoaa asiaankuuluvaa tietoa 
kaikille sidosryhmille;

(d) ottaa unionin tasolla rahoitettavien 
rautatiealaan liittyvien tutkimus- ja 
innovaatiotoimien osalta keskeinen asema, 
joka varmistaa koordinoinnin hankkeiden 
välillä ja tarjoaa asiaankuuluvaa tietoa 
kaikille sidosryhmille;

Or. en

Tarkistus 63
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) edistää aktiivisesti kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien tiivistä 
osallistumista koko rautateiden arvoketjun 
laajuudelta ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta; näitä sidosryhmiä ovat 
erityisesti rautatiekaluston (liikkuvan 
kaluston ja junan kulun 
valvontajärjestelmien) valmistajat ja niiden 
toimitusketju, rataverkon haltijat, 
rautatieliikenteen (matkustaja- ja 

(e) edistää aktiivisesti kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien tiivistä 
osallistumista koko rautateiden arvoketjun 
laajuudelta ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta; näitä sidosryhmiä ovat 
erityisesti rautatiekaluston (liikkuvan 
kaluston ja junan kulun 
valvontajärjestelmien ja liikenteen 
hallintajärjestelmien) valmistajat ja niiden 
toimitusketju, rataverkon haltijat, 
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tavaraliikenteen) harjoittajat, raidekaluston 
leasingyhtiöt, sertifiointilaitokset, 
toimialajärjestöt, (matkustaja- että 
tavaraliikenteen) käyttäjäjärjestöt sekä 
asiaan liittyvät tiedelaitokset ja asiaan 
liittyvä tiedeyhteisö. Komission 
suosituksessa 2003/361/EY20 määriteltyjä 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) on kannustettava 
osallistumaan.

rautatieliikenteen (matkustaja- ja 
tavaraliikenteen) harjoittajat, raidekaluston 
leasingyhtiöt, sertifiointilaitokset, 
toimialajärjestöt, (matkustaja- että 
tavaraliikenteen) käyttäjäjärjestöt sekä 
asiaan liittyvät tiedelaitokset ja asiaan 
liittyvä tiedeyhteisö. Komission 
suosituksessa 2003/361/EY20 määriteltyjä 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) on kannustettava 
osallistumaan.

__________________ __________________
20 Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annettu 
komission suositus 2003/361/EY (EUVL 
L 124, 20.5.2003, s. 36).

20 Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annettu 
komission suositus 2003/361/EY (EUVL 
L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Tarkistus 64
Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) edistää aktiivisesti kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien tiivistä 
osallistumista koko rautateiden arvoketjun 
laajuudelta ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta; näitä sidosryhmiä ovat 
erityisesti rautatiekaluston (liikkuvan 
kaluston ja junan kulun 
valvontajärjestelmien) valmistajat ja niiden 
toimitusketju, rataverkon haltijat, 
rautatieliikenteen (matkustaja- ja 
tavaraliikenteen) harjoittajat, raidekaluston 
leasingyhtiöt, sertifiointilaitokset, 
toimialajärjestöt, (matkustaja- että 
tavaraliikenteen) käyttäjäjärjestöt sekä 
asiaan liittyvät tiedelaitokset ja asiaan 
liittyvä tiedeyhteisö. Komission 
suosituksessa 2003/361/EY20 määriteltyjä 

(e) edistää aktiivisesti kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien tiivistä 
osallistumista koko rautateiden arvoketjun 
laajuudelta ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta; näitä sidosryhmiä ovat 
erityisesti rautatiekaluston (liikkuvan 
kaluston ja junan kulun 
valvontajärjestelmien) valmistajat ja niiden
toimitusketju, rataverkon haltijat, 
rautatieliikenteen (matkustaja- ja 
tavaraliikenteen) harjoittajat, raidekaluston 
leasingyhtiöt, sertifiointilaitokset, 
ammattijärjestöt, toimialajärjestöt, 
(matkustaja- että tavaraliikenteen) 
käyttäjäjärjestöt sekä asiaan liittyvät 
tiedelaitokset ja asiaan liittyvä tiedeyhteisö. 
Komission suosituksessa 2003/361/EY20
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pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) on kannustettava 
osallistumaan.

määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
(pk-yrityksiä) on kannustettava 
osallistumaan.

__________________ __________________
20 Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annettu 
komission suositus 2003/361/EY (EUVL 
L 124, 20.5.2003, s. 36).

20 Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annettu 
komission suositus 2003/361/EY (EUVL 
L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Perustelu

Uudella teknologialla ja teknisillä normeilla, vaikuttivatpa ne kuinka teknisiltä tahansa, voi 
olla suuri vaikutus työntekijöihin, erityisesti työturvallisuuden ja työolojen osalta. On 
varmistettava sektorin edustajien lisäksi myös ammattiliittojen edustajien osallistuminen.

Tarkistus 65
Maria Da Graça Carvalho

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) panna täytäntöön toimenpiteitä, 
joilla edistetään pk-yritysten, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
osallistumista. Tässä yhteydessä olisi 
tarkasteltava tekijöitä, jotka estävät 
uusien tulokkaiden osallistumisen 
ohjelmaan, ja niiden johdosta olisi 
toteutettava toimia;

Or. en

Tarkistus 66
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e b) pyrittävä täydentävyyteen ja tiiviiseen 
synergiaan rakennerahastojen kanssa 
Euroopassa vallitsevan tutkimuksen ja 
innovoinnin välisen kuilun 
kaventamiseksi. On edistettävä kahden 
välineen välistä yhteentoimivuutta aina 
kun se on mahdollista ja rohkaistava 
kumulatiiviseen tai yhdistettyyn 
rahoitukseen. 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 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 100 prosentin lisäys 
rautatieliikennejärjestelmän kapasiteetissa 
rautateiden matkustaja- ja
tavaraliikennepalvelujen kasvavaan 
kysyntään vastaamiseksi;

(b) lisäys rautatieliikennejärjestelmän 
kapasiteetissa rautateiden matkustaja- ja 
tavaraliikennepalvelujen kasvavaan 
kysyntään vastaamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 68
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) 50 prosentin lisäys rautatiepalvelujen 
luotettavuudessa ja täsmällisyydessä;

(c) lisäys rautatiepalvelujen 
luotettavuudessa ja täsmällisyydessä;

Or. ro

Tarkistus 69
Bogusław Liberadzki

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) 50 prosentin lisäys kestävissä 
infrastruktuurin osissa, jotka perustuvat 
puun tai yhdistelmämateriaalien 
kaltaisten uusiutuvien alkutuotteiden 
käyttöön rautatieinfrastruktuurin osana, 
erityisesti tutkimus- ja innovointitoimilla, 
joilla pyritään kehittämään ratapölkkyjen 
kylläste, joka olisi vaihtoehto kreosootille, 
jonka käyttö kielletään EU:n 
lainsäädännöllä vuodesta 2018 alkaen;

Or. en

(Euroopan parlamentin 10. syyskuuta 2013 antama päätöslauselma Euroopan unionin 
liikenneteknologiastrategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden 

edistämiseksi (2012/2298(INI))

Tarkistus 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) raideliikenteen turvallisuusnormien 
parantaminen;
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Or. ro

Tarkistus 71
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin enimmäisrahoitusosuus 
Shift2Rail-aloitteessa on 450 miljoonaa 
euroa (sisältää EFTA:n osuuden), joka 
suoritetaan määrärahoista, jotka osoitetaan 
unionin yleisessä talousarviossa Horisontti 
2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan mukaisesti mainitun asetuksen 
209 artiklassa tarkoitetuille elimille. Tähän 
määrään sisältyy

1. Unionin enimmäisrahoitusosuus 
Shift2Rail-aloitteessa on 450 miljoonaa 
euroa (sisältää Euroopan 
vapaakauppajärjestö EFTA:n 
jäsenvaltioiden osuuden), joka suoritetaan 
määrärahoista, jotka osoitetaan unionin 
yleisessä talousarviossa Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevaan 
Horisontti 2020 -erityisohjelmaan 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan 
mukaisesti mainitun asetuksen 
209 artiklassa tarkoitetuille elimille. Tähän 
määrään sisältyy

Or. en

Tarkistus 72
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua osuutta 
täydentäviä varoja voidaan osoittaa muista 
unionin välineistä tueksi toimille, joilla 
otetaan käyttöön S2R-yhteisyrityksen 
kypsiä tuloksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua osuutta 
täydentäviä varoja voidaan osoittaa muista 
unionin välineistä tueksi toimille, joilla 
otetaan käyttöön S2R-yhteisyrityksen 
kypsiä innovatiivisia tuloksia.

Or. en
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Tarkistus 73
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi laatia tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkansa ja täyttää tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa;

(d) tietojen toimittamiseen liittyvät 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja 
raportointia koskevat velvoitteensa; myös 
keskitetyssä osallistujaportaalissa ja 
muissa Horisontti 2020 -ohjelman 
mukaisissa, komission hallinnoimissa 
sähköisissä tiedonlevitysvälineissä;

d a) säännökset S2R-yhteisyrityksen 
ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta myös 
keskitetyssä osallistujaportaalissa ja 
muissa Horisontti 2020 -ohjelman 
mukaisissa, komission hallinnoimissa 
sähköisissä tiedonlevitysvälineissä.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 74
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi laatia tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkansa ja täyttää tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa;

(d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi laatia tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkansa ja täyttää tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa; myös keskitetyssä 
osallistujaportaalissa ja muissa Horisontti 
2020 -ohjelman mukaisissa, komission 
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hallinnoimissa sähköisissä 
tiedonlevitysvälineissä.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 75
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi laatia tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkansa ja täyttää tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa;

(d) tietojen toimittamista koskevat 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
komissio voi laatia tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikkansa ja täyttää tulosten 
levittämistä ja raportointia koskevat 
velvoitteensa, mukaan lukien kaikkia 
ehdotuksia, avustussopimuksia ja 
kumppaneita koskevat täydelliset tiedot, 
jotka on sisällytettävä Horisontti 2020 
-puiteohjelman yleistietokantaan 
[ECORDA] oikea-aikaisesti;

Or. en

Tarkistus 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) säännökset S2R-yhteisyrityksen 
ehdotuspyyntöjen julkaisemisesta myös 
keskitetyssä osallistujaportaalissa ja 
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muissa Horisontti 2020 -ohjelman 
mukaisissa, komission hallinnoimissa 
sähköisissä tiedonlevitysvälineissä;

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 77
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja 
liitteessä I olevan yhtiöjärjestyksen 
15 lausekkeen 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen luontoissuoritusten arvon 
määrittämiseksi menot on määritettävä 
kulloisenkin oikeussubjektin tavanomaisen 
kustannuslaskentakäytännön perusteella 
noudattaen sen sijoittautumisvaltiossa 
sovellettavia tilinpäätösstandardeja ja 
sovellettavia kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja / IFRS-standardeja. 
Oikeussubjektin nimittämä riippumaton 
ulkoinen tilintarkastaja varmentaa menot. 
S2R-yhteisyritys tarkistaa osuuksien arvon 
määrittelyn. Jos asiasta on edelleen 
epävarmuutta, S2R-yhteisyritys voi tehdä 
tilintarkastuksen siten kuin 
yhtiöjärjestyksen 20 lausekkeessa 
määrätään.

4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa ja 
liitteessä I olevan yhtiöjärjestyksen 
15 lausekkeen 3 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen suoritusten arvon 
määrittämiseksi menot on määritettävä 
kulloisenkin oikeussubjektin tavanomaisen 
kustannuslaskentakäytännön perusteella 
noudattaen sen sijoittautumisvaltiossa 
sovellettavia tilinpäätösstandardeja ja 
sovellettavia kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja / IFRS-standardeja. 
Oikeussubjektin nimittämä riippumaton 
ulkoinen tilintarkastaja varmentaa menot. 
S2R-yhteisyritys voi tarkistaa 
arviointimenetelmän, jos varmennuksesta 
koituu epävarmuutta. S2R-yhteisyritys tai 
mikään unionin elin ei tee tilintarkastusta 
tässä asetuksessa tarkoitettujen 
lisätoimintojen aiheuttamien 
kustannusten osalta.

Or. en
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Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 78
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sen lisäksi, mitä 5 kohdassa säädetään, 
komissio voi lakkauttaa unionin 
rahoitusosuuden, vähentää sitä 
suhteellisesti tai keskeyttää sen 
maksamisen S2R-yhteisyritykselle taikka 
käynnistää liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 23 lausekkeen 2 kohdassa 
tarkoitetun purkamismenettelyn, jos 
mainitut osakkaat tai niiden 
liitännäisosallistujat eivät suorita 
2 kohdassa tarkoitettuja osuuksiaan, tai jos 
ne suorittavat ne vain osittain tai myöhässä.

6. Sen lisäksi, mitä 5 kohdassa säädetään, 
komissio voi lakkauttaa unionin 
rahoitusosuuden, vähentää sitä 
suhteellisesti tai keskeyttää sen 
maksamisen S2R-yhteisyritykselle taikka 
käynnistää liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 23 lausekkeen 2 kohdassa 
tarkoitetun purkamismenettelyn, jos 
mainitut osakkaat tai niiden 
liitännäisosallistujat eivät suorita 
2 kohdassa tarkoitettuja osuuksiaan, tai jos 
ne suorittavat ne vain osittain tai myöhässä. 
Komission päätös ei estä sellaisten 
hyväksyttävien kustannusten korvaamista, 
joita on jo aiheutunut tai aiheutuu 
osakkaille tai S2R-yhteisyritykselle edellä 
mainitun päätöksen ilmoittamiseen 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 79
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

S2R-yhteisyritys hyväksyy erilliset 
varainhoitoa koskevat sääntönsä asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o... 
[varainhoitoasetuksen 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten varainhoidon 
malliasetuksesta annettu delegoitu asetus] 
mukaisesti.

S2R-yhteisyritys hyväksyy erilliset 
varainhoitoa koskevat sääntönsä asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o... [julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien
varainhoidon malliasetuksesta annettu 
delegoitu asetus] mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 80
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

S2R-yhteisyritys hyväksyy erilliset 
varainhoitoa koskevat sääntönsä asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o... 
[varainhoitoasetuksen 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten varainhoidon 
malliasetuksesta annettu delegoitu asetus] 
mukaisesti.

S2R-yhteisyritys hyväksyy erilliset 
varainhoitoa koskevat sääntönsä asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
ja asetuksen (EU) N:o... 
[varainhoitoasetuksen 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten varainhoidon 
malliasetuksesta annettu delegoitu asetus] 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 12 artiklan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 81
Monica Luisa Macovei
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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 
toimitusjohtajalle ja määritellään 
olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan 
keskeyttää. Toimitusjohtajalla on 
valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

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

Or. en

Tarkistus 82
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa 
S2R-yhteisyrityksen on korvattava 
henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan 
aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhteisten yleisten 
periaatteiden mukaisesti.

2. Muuta kuin sopimukseen perustuvaa 
vastuuta koskevissa asioissa 
S2R-yhteisyrityksen on korvattava 
henkilöstönsä ja hallintoneuvostonsa 
jäsenten tehtäviään suorittaessaan 
aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhteisten yleisten 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 83
Josefa Andrés Barea
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 
S2R-yhteisyritystä koskevan 
väliarvioinnin. Komissio toimittaa
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2017 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella S2R-yhteisyritystä koskevan 
väliarvioinnin. Komissio laatii kyseisestä 
arvioinnista kertomuksen, joka sisältää
arvioinnin päätelmät ja komission 
huomautukset. Komissio lähettää 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2017. S2R-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin tulokset on otettava 
huomioon asetuksen (EU) N:o 1291/2013 
32 artiklassa tarkoitetussa perusteellisessa 
arvioinnissa ja väliarvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 84
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 
S2R-yhteisyritystä koskevan 
väliarvioinnin. Komissio toimittaa
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2017 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella Clean Sky 2 -yhteisyritystä
koskevan väliarvioinnin. Komissio laatii 
kyseisestä arvioinnista kertomuksen, joka 
sisältää arvioinnin päätelmät ja komission 
huomautukset. Komissio lähettää 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
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joulukuuta 2017. S2R-yhteisyrityksen 
väliarvioinnin tulokset on otettava 
huomioon asetuksen (EU) N:o 1291/2013 
32 artiklassa tarkoitetussa perusteellisessa 
arvioinnissa ja väliarvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 85
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 
S2R-yhteisyritystä koskevan 
väliarvioinnin. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio toteuttaa viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2017 
S2R-yhteisyritystä koskevan 
väliarvioinnin, myös arvioinnin 
pk-yritysten osallistumisesta ja niiden 
mahdollisuuksista osallistua sekä 
S2R-yhteisyrityksen hallinnollisesta 
toiminnasta, ja keskittyy erityisesti 
ratkaisemaan mahdollisia hallinnollisia 
haasteita tai rasitteita. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

Or. en

Tarkistus 86
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin
S2R-yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle menettelyllä, 
josta määrätään perussopimuksen 
319 artiklassa.

1. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 
209 artiklasta poiketen
S2R-yhteisyrityksen talousarvion 
toteutusta koskevan vastuuvapautuksen 
myöntää Euroopan parlamentti neuvoston 
suosituksesta menettelyllä, josta määrätään 
S2R-yhteisyrityksen varainhoitoa 
koskevissa säännöissä.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 87
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin
S2R-yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle menettelyllä, 
josta määrätään perussopimuksen 
319 artiklassa.

1. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 
209 artiklasta poiketen
S2R-yhteisyrityksen talousarvion 
toteutusta koskevan vastuuvapautuksen 
myöntää Euroopan parlamentti neuvoston 
suosituksesta menettelyllä, josta määrätään 
S2R-yhteisyrityksen varainhoitoa 
koskevissa säännöissä.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.



PE529.819v01-00 44/85 AM\1020418FI.doc

FI

Tarkistus 88
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin 
S2R-yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle menettelyllä, 
josta määrätään perussopimuksen 
319 artiklassa.

1. Asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 7 kohdasta ja 
209 artiklasta poiketen talousarvion 
toteuttamista koskeva vastuuvapaus 
unionin S2R-yhteisyritykselle 
myöntämästä rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta menettelyllä, josta määrätään 
S2R-yhteisyrityksen varainhoitoa 
koskevissa säännöissä.

Or. en

Tarkistus 89
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. S2R-yhteisyritys toimii 
täysimääräisessä yhteistyössä 
vastuuvapausmenettelyyn osallistuvien 
toimielimien kanssa ja toimittaa 
tarvittaessa tarpeelliset lisätiedot. Tässä 
yhteydessä sitä voidaan pyytää 
lähettämään edustaja asiaankuuluvien 
toimielimien tai elimien kokouksiin sekä 
avustamaan komission valtuutettua 
tulojen ja menojen hyväksyjää.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 90
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. S2R-yhteisyritys toimii 
täysimääräisessä yhteistyössä 
vastuuvapausmenettelyyn osallistuvien 
toimielimien kanssa ja toimittaa 
tarvittaessa tarpeelliset lisätiedot. Tässä 
yhteydessä sitä voidaan pyytää 
lähettämään edustaja asiaankuuluvien 
toimielimien tai elimien kokouksiin sekä 
avustamaan komission valtuutettua 
tulojen ja menojen hyväksyjää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 91
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. S2R-yhteisyritys myöntää komission 
henkilöstölle ja muille S2R-yhteisyrityksen 
tai komission valtuuttamille henkilöille 
sekä tilintarkastustuomioistuimelle pääsyn 
sen toimipaikkoihin ja tiloihin ja kaikkiin 
tietoihin, myös sähköisessä muodossa, joita 

1. S2R-yhteisyritys myöntää komission 
henkilöstölle ja muille komission tai 
yhteisyrityksen valtuuttamille henkilöille 
sekä tilintarkastustuomioistuimelle pääsyn 
sen toimipaikkoihin ja tiloihin ja kaikkiin 
tietoihin, myös sähköisessä muodossa, joita 
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tarvitaan tarkastuksien toteuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
liitteessä I olevan yhtiöjärjestyksen 
19 lausekkeen 4 kohtaa.

tarvitaan tarkastuksien toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 92
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. S2R-yhteisyritys myöntää komission 
henkilöstölle ja muille S2R-yhteisyrityksen 
tai komission valtuuttamille henkilöille 
sekä tilintarkastustuomioistuimelle pääsyn 
sen toimipaikkoihin ja tiloihin ja kaikkiin 
tietoihin, myös sähköisessä muodossa, joita 
tarvitaan tarkastuksien toteuttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
liitteessä I olevan yhtiöjärjestyksen 
19 lausekkeen 4 kohtaa.

1. S2R-yhteisyritys myöntää komission 
henkilöstölle ja muille S2R-yhteisyrityksen 
tai komission valtuuttamille henkilöille 
sekä tilintarkastustuomioistuimelle pääsyn
sen toimipaikkoihin ja tiloihin ja kaikkiin 
tietoihin, myös sähköisessä muodossa, joita 
tarvitaan tarkastuksien toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 93
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yhteisyrityksen henkilöstön, 
toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston 
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jäsenten on viipymättä ja joutumatta itse 
vastuuseen ilmoitettava OLAFille kaikista 
petoksista, joista he ovat saaneet tietää 
hoitaessaan tehtäviään tai toimeaan.

Or. en

Tarkistus 94
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 95
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’Assosioituneella osakkaalla’ 
tarkoitetaan oikeussubjektia tai 
oikeussubjektien ryhmittymää tai 
konsortiota, joka on sijoittautunut johonkin 
jäsenvaltioon tai Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneeseen 
maahan; joka on valittu 4 lausekkeen 
2 kohdan mukaisessa menettelyssä; joka 
täyttää 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa 

1. ’Assosioituneella osakkaalla’ 
tarkoitetaan oikeussubjektia tai 
oikeussubjektien ryhmittymää tai 
konsortiota, joka on sijoittautunut johonkin 
jäsenvaltioon tai Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneeseen 
maahan; joka on valittu 4 lausekkeen 
2 kohdan mukaisessa menettelyssä; joka 
täyttää 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa 



PE529.819v01-00 48/85 AM\1020418FI.doc

FI

vahvistetut ehdot ja joka on hyväksynyt 
tämän yhtiöjärjestyksen allekirjoittamalla 
kirjallisen vahvistuksen;

vahvistetut ehdot ja joka on hyväksynyt 
tämän yhtiöjärjestyksen allekirjoittamalla 
kirjallisen vahvistuksen sen jälkeen kun 
sen hallinnoinnista vastaava elin on 
tehnyt päätöksen;

Or. en

Tarkistus 96
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’muulla perustajaosakkaalla kuin 
unionilla’ tarkoitetaan liitteessä II 
lueteltuja rahoitusosuuden suorittajia, joista 
kukin on sitoutunut suorittamaan omana 
osuutenaan vähintään 30 miljoonaa 
S2R-yhteisyritykseen sen keston aikana ja 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
allekirjoittamalla kirjallisen vahvistuksen;

2. ’muulla perustajaosakkaalla kuin 
unionilla’ tarkoitetaan liitteessä II 
lueteltuja rahoitusosuuden suorittajia, joista 
kukin on sitoutunut suorittamaan omana 
osuutenaan vähintään 30 miljoonaa 
S2R-yhteisyritykseen sen keston aikana ja 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 
allekirjoittamalla kirjallisen vahvistuksen 
sen jälkeen kun sen hallinnoinnista 
vastaava elin on tehnyt päätöksen;

Or. en

Tarkistus 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’muulla perustajaosakkaalla kuin 
unionilla’ tarkoitetaan liitteessä II 
lueteltuja rahoitusosuuden suorittajia, 
joista kukin on sitoutunut suorittamaan 
omana osuutenaan vähintään 30 miljoonaa 
S2R-yhteisyritykseen sen keston aikana ja 
hyväksynyt tämän yhtiöjärjestyksen 

2. ’muulla perustajaosakkaalla kuin 
unionilla’ tarkoitetaan yksittäisiä 
oikeussubjekteja, joista kukin on 
sitoutunut suorittamaan omana osuutenaan 
vähintään 30 miljoonaa 
S2R-yhteisyritykseen sen keston aikana 
yhteisen vision pohjalta ja hyväksynyt 
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allekirjoittamalla kirjallisen vahvistuksen; tämän yhtiöjärjestyksen allekirjoittamalla 
kirjallisen vahvistuksen. Nämä on lueteltu 
liitteessä II;

Or. en

Tarkistus 98
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. ’innovaatio-ohjelmilla’ tarkoitetaan 
aihealueita, joiden mukaan 4 kohdassa 
tarkoitettu S2R-yleissuunnitelma 
jäsennetään; innovaatio-ohjelmat valitaan 
sen mukaan, miten niiden avulla pystytään 
parhaiten nostamaan yhden tai useamman 
toimintaympäristön suorituskykyä ja miten 
ne parhaiten vastaavat kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa rautatiejärjestelmään. 
S2R-yleissuunnitelmaan olisi sisällyttävä 
vähintään viisi seuraavista 
innovaatio-ohjelmista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta hallintoneuvoston päätöstä 
muuttaa tätä rakennetta:

3. ’innovaatio-ohjelmilla’ tarkoitetaan 
aihealueita, joiden mukaan 4 kohdassa 
tarkoitettu S2R-yleissuunnitelma 
jäsennetään; innovaatio-ohjelmat valitaan 
sen mukaan, miten niiden avulla pystytään 
parhaiten nostamaan yhden tai useamman 
toimintaympäristön suorituskykyä ja miten 
ne parhaiten vastaavat kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa rautatiejärjestelmään.
Niiden määritelmä mahdollistaa myös 
uraauurtavien innovatiivisten ajatusten 
kehittämisen ja testaamisen. 
S2R-yleissuunnitelmaan olisi sisällyttävä 
vähintään viisi seuraavista 
innovaatio-ohjelmista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta hallintoneuvoston päätöstä 
muuttaa tätä rakennetta:

Or. en

Tarkistus 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. ’innovaatio-ohjelmilla’ tarkoitetaan 3. ’innovaatio-ohjelmilla’ tarkoitetaan 
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aihealueita, joiden mukaan 4 kohdassa 
tarkoitettu S2R-yleissuunnitelma 
jäsennetään; innovaatio-ohjelmat valitaan 
sen mukaan, miten niiden avulla pystytään 
parhaiten nostamaan yhden tai useamman 
toimintaympäristön suorituskykyä ja miten 
ne parhaiten vastaavat kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa rautatiejärjestelmään. 
S2R-yleissuunnitelmaan olisi sisällyttävä 
vähintään viisi seuraavista 
innovaatio-ohjelmista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta hallintoneuvoston päätöstä 
muuttaa tätä rakennetta:

aihealueita, joiden mukaan 4 kohdassa 
tarkoitettu S2R-yleissuunnitelma 
jäsennetään; innovaatio-ohjelmat valitaan 
sen mukaan, miten niiden avulla pystytään 
parhaiten nostamaan yhden tai useamman
toimintaympäristön suorituskykyä ja miten 
ne parhaiten vastaavat kokonaisvaltaista ja 
kuluttajaystävällistä lähestymistapaa 
rautatiejärjestelmään. 
S2R-yleissuunnitelmaan olisi sisällyttävä 
vähintään viisi seuraavista 
innovaatio-ohjelmista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta hallintoneuvoston päätöstä 
muuttaa tätä rakennetta:

Or. en

Tarkistus 100
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkaat ja luotettavat suuren 
kapasiteetin junat;

a) kustannustehokkaat ja luotettavat junat,
myös suuren kapasiteetin junat ja 
suurnopeusjunat

Or. en

Tarkistus 101
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) kehittyneet liikenteenhallinta- ja 
valvontajärjestelmät;

b) kehittyneet liikenteenhallinta- ja 
valvontajärjestelmät, joilla pyritään 
parantamaan infrastruktuurin ja 
toiminnan vuorovaikutusta sekä 
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parantamaan eri liikennemuotojen välistä 
yhteentoimivuutta;

Or. en

Tarkistus 102
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

c) kustannustehokas ja luotettava suuren 
kapasiteetin infrastruktuuri;

c) kustannustehokkaat ja luotettavat
junat, myös suuren kapasiteetin junat ja 
suurnopeusinfrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 103
Bogusław Liberadzki

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

Komission teksti Tarkistus

c) kustannustehokas ja luotettava suuren 
kapasiteetin infrastruktuuri;

c) kustannustehokas, kestävä ja luotettava 
suuren kapasiteetin infrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 104
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kestävän ja houkuttelevan e) kestävän ja houkuttelevan 
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eurooppalaisen tavaraliikenteen 
teknologiat.

eurooppalaisen tavaraliikenteen 
teknologiat, myös intermodaalisuus ja 
moduulimallit muun muassa matkustajien 
esteettömyyden ja pienten rahtimäärien 
kuljetuksen osalta;

Or. en

Tarkistus 105
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) määrittelee 1 lausekkeen 4 kohdassa 
tarkoitetussa S2R-yleissuunnitelmassa 
ensisijaiset tutkimus- ja innovaatiotoimet, 
mukaan lukien laajamittaiset 
demonstraatiotoimet, joita tarvitaan 
yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen ja 
rautatiejärjestelmän toiminnallisen laadun 
edellyttämien integroitujen, 
yhteentoimivien ja standardoitujen 
teknologisten innovaatioiden yleistymisen 
nopeuttamiseksi ja joiden avulla voidaan 
lisätä rautatieliikenteen kapasiteettia ja 
luotettavuutta ja alentaa sen kustannuksia;

a) määrittelee 1 lausekkeen 4 kohdassa 
tarkoitetussa S2R-yleissuunnitelmassa 
ensisijaiset tutkimus- ja innovaatiotoimet, 
mukaan lukien laajamittaiset 
demonstraatiotoimet, joita tarvitaan 
yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen ja 
rautatiejärjestelmän toiminnallisen laadun 
edellyttämien integroitujen, 
yhteentoimivien ja standardoitujen 
teknologisten innovaatioiden yleistymisen 
nopeuttamiseksi ja joiden avulla voidaan 
lisätä rautatieliikenteen kapasiteettia, 
suorituskykyä, kestävyyttä, 
yhteentoimivuutta, intermodaalisuutta ja 
luotettavuutta ja alentaa sen kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 106
Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) yhdistää käyttäjien vaatimuksia ja h) yhdistää käyttäjien vaatimuksia ja 



AM\1020418FI.doc 53/85 PE529.819v01-00

FI

määrittelee yhteentoimivuusstandardeja 
siten, että investointeja ohjataan toimivia ja 
markkinakelpoisia ratkaisuja tuottavaan 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan;

määrittelee sovellettavia
yhteentoimivuusstandardeja koskevia 
suuntaviivoja siten, että investointeja 
ohjataan toimivia ja markkinakelpoisia 
ratkaisuja tuottavaan tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan, tämän 
vaikuttamatta ERA:n ja kansallisten 
viranomaisten toimivaltaan;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että yhteisyritys ei ole uusi standardiointielin. EU:n 
yhteentoimivuutta koskevassa direktiivissä (direktiivi 2008/57/EY) tarjotaan jo oikeuskehys 
yhteentoimivuutta koskevien teknisten eritelmien laatimiselle. Euroopan rautatievirasto 
valmistelee yhteentoimivuutta koskevien teknisten eritelmien hankkeet ja tarkastelee 
osajärjestelmiä kuullen yhdistyksiä sekä työmarkkinaosapuolia.

Tarkistus 107
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) yhdistää käyttäjien vaatimuksia ja 
määrittelee yhteentoimivuusstandardeja
siten, että investointeja ohjataan toimivia ja 
markkinakelpoisia ratkaisuja tuottavaan 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan;

h) yhdistää käyttäjien vaatimuksia ja 
määrittelee yhteentoimivuutta koskevia 
eritelmiä ja teknisiä standardeja siten, että 
investointeja ohjataan toimivia ja 
markkinakelpoisia ratkaisuja tuottavaan 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan;

Or. en

Tarkistus 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

j) luo ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, rautatiealan 
teollisuuden ja muiden sidosryhmien 
välillä, jotta voidaan kehittää uraauurtavia 
innovaatioita ja varmistaa innovatiivisten 
ratkaisujen vahva markkinoilletulo, 
mukaan lukien rautatieliikenteen 
harjoittajat ja muut rautatiealan 
sidosryhmät sekä perinteisen 
rautatiesektorin ulkopuoliset toimijat;

j) luo ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, rautatiealan 
teollisuuden ja muiden sidosryhmien 
välillä, jotta voidaan kehittää uraauurtavia 
innovaatioita ja varmistaa innovatiivisten 
ratkaisujen vahva markkinoilletulo, 
mukaan lukien asiakkaita edustavat 
järjestöt, rautatieliikenteen harjoittajat ja 
muut rautatiealan yksityiset ja julkiset
sidosryhmät sekä perinteisen 
rautatiesektorin ulkopuoliset toimijat;

Or. en

Tarkistus 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) luo ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, rautatiealan 
teollisuuden ja muiden sidosryhmien 
välillä, jotta voidaan kehittää uraauurtavia 
innovaatioita ja varmistaa innovatiivisten 
ratkaisujen vahva markkinoilletulo, 
mukaan lukien rautatieliikenteen 
harjoittajat ja muut rautatiealan 
sidosryhmät sekä perinteisen 
rautatiesektorin ulkopuoliset toimijat;

j) luo ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, rautatiealan 
teollisuuden ja muiden sidosryhmien 
välillä, jotta voidaan kehittää uraauurtavia 
innovaatioita ja varmistaa innovatiivisten 
ratkaisujen vahva markkinoilletulo, 
erityisesti rautatieliikenteen harjoittajien ja 
muiden rautatiealan sidosryhmien välillä
myös alueellisella tasolla, sekä perinteisen 
rautatiesektorin ulkopuoliset toimijat;

Or. en

Tarkistus 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 osa – 1 kohta – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

k) pitää yhteyttä kansalliseen ja 
kansainväliseen rautatietekniikan tutkimus-
ja innovointitoimintaan, erityisesti 
Euroopan rautatiealan tutkimusneuvoston 
(ERRAC) teknologiayhteisön kautta, ja 
muiden alojen toimiin (esim. Euroopan 
tieliikenteen tutkimusneuvottelukunta 
(ERTRAC), Euroopan ilmailualan 
tutkimuksen ja innovoinnin neuvoa-antava 
elin (ACARE), vesiliikenteen 
eurooppalainen teknologiayhteisö 
(Waterborne TP), tulevaisuuden 
tuotantoteknologioiden teknologiayhteisö 
(Manufuture) ja uusien teknisten 
materiaalien ja teknologioiden 
teknologiayhteisö (EuMaT));

k) pitää yhteyttä lukuisiin sidosryhmiin, 
myös tutkimusorganisaatioihin ja 
korkeakouluihin jne. sekä luoda yhteyksiä
kansalliseen ja kansainväliseen 
rautatietekniikan tutkimus- ja 
innovointitoimintaan, erityisesti Euroopan 
rautatiealan tutkimusneuvoston (ERRAC) 
teknologiayhteisön kautta, ja muiden alojen 
toimiin (esim. Euroopan tieliikenteen 
tutkimusneuvottelukunta (ERTRAC), 
Euroopan ilmailualan tutkimuksen ja 
innovoinnin neuvoa-antava elin (ACARE), 
vesiliikenteen eurooppalainen 
teknologiayhteisö (Waterborne TP), 
tulevaisuuden tuotantoteknologioiden 
teknologiayhteisö (Manufuture) ja uusien 
teknisten materiaalien ja teknologioiden 
teknologiayhteisö (EuMaT));

Or. en

Tarkistus 111
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

k a) pitää yhteyttä lukuisiin sidosryhmiin, 
myös tutkimusorganisaatioihin ja 
korkeakouluihin;

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.
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Tarkistus 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

k a) pitää yhteyttä lukuisiin sidosryhmiin, 
myös tutkimusorganisaatioihin ja 
korkeakouluihin;

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 113
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

b) tämän asetuksen liitteessä II luetellut 
S2R-yhteisyrityksen muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ja 
4 lausekkeen mukaisesti valittavat 
assosioituneet osakkaat sen jälkeen, kun ne 
ovat hyväksyneet tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella. Näistä 
osakkaista käytetään yhteistä nimitystä 
’muut osakkaat kuin unioni’.

b) tämän asetuksen liitteessä II luetellut 
S2R-yhteisyrityksen muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ja 
4 lausekkeen mukaisesti valittavat 
assosioituneet osakkaat sen jälkeen, kun ne 
ovat hyväksyneet tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella sen jälkeen kun 
hallinnoinnista vastaava elin on tehnyt 
päätöksen. Näistä osakkaista käytetään 
yhteistä nimitystä ’muut osakkaat kuin 
unioni’.

Or. en

Tarkistus 114
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tämän asetuksen liitteessä II luetellut 
S2R-yhteisyrityksen muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ja 
4 lausekkeen mukaisesti valittavat 
assosioituneet osakkaat sen jälkeen, kun ne 
ovat hyväksyneet tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella. Näistä 
osakkaista käytetään yhteistä nimitystä 
’muut osakkaat kuin unioni’.

b) tämän asetuksen liitteessä II luetellut 
S2R-yhteisyrityksen muut 
perustajaosakkaat kuin unioni ja 
4 lausekkeen mukaisesti valittavat 
assosioituneet osakkaat sen jälkeen, kun ne 
ovat hyväksyneet tämän yhtiöjärjestyksen 
kirjallisella vahvistuksella sen jälkeen kun 
hallinnoinnista vastaava elin on tehnyt 
päätöksen. Näistä osakkaista käytetään 
yhteistä nimitystä ’muut osakkaat kuin 
unioni’.

Or. en

Tarkistus 115
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jokin S2R-yhteisyrityksen osakas 
ei suoriudu velvoitteistaan, jotka koskevat 
sen sovittua rahoitusosuutta 
yhteisyrityksessä, toimitusjohtaja 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 alustavasti pidättää äänioikeuden 
osakkaalta, joka ei täytä velvoitteitaan, 
sen jälkeen kun jäsentä on kuultu ja tälle 
on annettu mahdollisuus tilanteen 
korjaamiseen.
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Or. en

Tarkistus 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. S2R-yhteisyrityksen assosioituneet 
osakkaat valitaan avoimen, syrjimättömän 
ja kilpailuun perustuvan ehdotuspyynnön 
perusteella. Ensimmäinen assosioituneita 
osakkaita koskeva haku käynnistetään 
kolmen kuukauden kuluessa 
S2Ryhteisyrityksen perustamisesta. 
Mahdolliset myöhemmät haut perustuvat 
S2Ryleissuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta keskeisten valmiuksien 
tarpeeseen. Kaikki haut julkaistaan 
S2R-verkkosivustolla, ja niistä tiedotetaan 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
kanavien kautta, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman laaja osallistuminen 
S2R-yleissuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista varten. S2R-yhteisyrityksen 
on kannustettava pk-yrityksiä ja toimijoita 
koko rautateiden arvoketjun laajuudelta 
ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta osallistumaan.

2. S2R-yhteisyrityksen assosioituneet 
osakkaat valitsee komissio avoimen, 
syrjimättömän ja kilpailuun perustuvan 
ehdotuspyynnön ja hallintoneuvoston 
avoimen arvioinnin perusteella. Tässä 
valinta-arvioinnissa otetaan huomioon 
muun muassa hakijan merkitys ja 
mahdollinen lisäarvo S2R-yhteisyrityksen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta, 
hakijan taloudellinen vakaus ja 
mahdolliset eturistiriidat 
S2R-yhteisyrityksen tavoitteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 117
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. S2R-yhteisyrityksen assosioituneet 
osakkaat valitaan avoimen, syrjimättömän 

2. S2R-yhteisyrityksen assosioituneet 
osakkaat valitsee komissio avoimen, 
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ja kilpailuun perustuvan ehdotuspyynnön 
perusteella. Ensimmäinen assosioituneita 
osakkaita koskeva haku käynnistetään 
kolmen kuukauden kuluessa 
S2Ryhteisyrityksen perustamisesta. 
Mahdolliset myöhemmät haut perustuvat 
S2Ryleissuunnitelman täytäntöönpanon 
kannalta keskeisten valmiuksien 
tarpeeseen. Kaikki haut julkaistaan 
S2R-verkkosivustolla, ja niistä tiedotetaan 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
kanavien kautta, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman laaja osallistuminen 
S2R-yleissuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamista varten. S2R-yhteisyrityksen 
on kannustettava pk-yrityksiä ja toimijoita 
koko rautateiden arvoketjun laajuudelta 
ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta osallistumaan.

syrjimättömän ja kilpailuun perustuvan 
ehdotuspyynnön ja hallintoneuvoston 
avoimen arvioinnin perusteella. Tässä 
arvioinnissa otetaan huomioon muun 
muassa hakijan merkitys ja mahdollinen 
lisäarvo S2R-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, hakijan 
taloudellinen vakaus ja mahdolliset 
eturistiriidat S2R-yhteisyrityksen 
tavoitteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
ottaen huomioon arvioinnin tulokset 
pyrkien takaamaan maantieteellisen 
tasapainon sekä takaamaan, että 
pk-yritykset, tutkimusyhteisö ja toimijat 
koko rautateiden arvoketjun laajuudelta 
ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta osallistuvat tasapuolisesti.

Or. en

Tarkistus 119
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
ottaen huomioon arvioinnin tulokset 
pyrkien takaamaan maantieteellisen 
tasapainon sekä takaamaan, että 
pk-yritykset, tutkimusyhteisö ja toimijat 
koko rautateiden arvoketjun laajuudelta 
ja perinteisen rautatiesektorin 
ulkopuolelta osallistuvat tasapuolisesti.

Or. en

Tarkistus 120
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto arvioi assosioiduksi 
osakkaaksi pääsyä koskevat hakemukset 
ottaen huomioon muun muassa hakijan 
merkityksen ja mahdollisen lisäarvon 
S2R-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, hakijan 
taloudellisen vakauden ja mahdolliset 
eturistiriidat. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksesta päätöksen.

3. Hallintoneuvosto arvioi avoimesti
assosioiduksi osakkaaksi pääsyä koskevat 
hakemukset ottaen huomioon muun 
muassa hakijan merkityksen ja mahdollisen 
lisäarvon S2R-yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta, hakijan 
taloudellisen vakauden ja mahdolliset 
eturistiriidat. Tämän jälkeen se tekee 
hakemuksista päätöksen. Lopullisella 
päätöksellä varmistetaan maantieteellinen 
tasapaino.

Or. en

Tarkistus 121
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 4 kohta



AM\1020418FI.doc 61/85 PE529.819v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

4. Oman rahoitusosuuden 
vähimmäismäärä, joka assosioituneeksi 
osakkaaksi tulevilta vaaditaan, on 
2,5 prosenttia sen innovaatio-ohjelman 
kokonaisbudjetista, johon se osallistuu.

4. Oman rahoitusosuuden 
vähimmäismäärä, joka assosioituneeksi 
osakkaaksi tulevilta vaaditaan, on 
2 prosenttia sen innovaatio-ohjelman 
kokonaisbudjetista, johon se osallistuu.

Or. en

Tarkistus 122
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
S2R-yhteisyrityksessä. Osakkuuden 
päättyminen tulee peruuttamattomasti 
voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
siitä on ilmoitettu muille osakkaille. Tämän 
jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista 
velvoitteista lukuun ottamatta 
velvollisuuksia, jotka S2R-yhteisyritys on 
hyväksynyt tai jotka sille ovat aiheutuneet 
ennen osakkuudesta luopumista.

5. Osakas voi luopua osakkuudestaan 
S2R-yhteisyrityksessä. Osakkuuden 
päättyminen tulee peruuttamattomasti 
voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun 
siitä on ilmoitettu muille osakkaille. Tämän 
jälkeen entinen osakas vapautetaan kaikista 
velvoitteista lukuun ottamatta 
velvollisuuksia, jotka S2R-yhteisyritys on 
hyväksynyt tai jotka sille ovat aiheutuneet 
ennen osakkuudesta luopumista.
Tällaisissa tapauksissa perustetaan tili 
taloudellisten velvoitteiden selvittelyä 
varten luopuvan osakkaan ja 
S2R-yhteisyrityksen kesken.

Or. en

Tarkistus 123
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 osa – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. S2R-yhteisyrityksen osakkuutta ei voi 
luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteen antamaa 
yksimielistä suostumusta.

6. S2R-yhteisyrityksen osakkuutta ei voi 
luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman 
hallintoneuvoston etukäteen antamaa 
yksimielistä suostumusta. Tästä 
suostumuksesta ilmoitetaan komissiolle, 
jolla on oikeus vastustaa luovuttamista.

Or. en

Tarkistus 124
Bogusław Liberadzki

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

Komission teksti Tarkistus

a) kaksi komission edustajaa; a) kolme komission edustajaa;

Or. en

Tarkistus 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Assosioitunut 
osakas, joka täyttää yksittäisenä 
oikeussubjektina 1 lausekkeen 2 kohdassa 
luetellut kriteerit [vähintään 30 miljoonan 
euron oma rahoitusosuus], on edustettuna 
hallintoneuvostossa. Nämä muut edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus 



AM\1020418FI.doc 63/85 PE529.819v01-00

FI

alueellisen edustuksen osalta sekä 
takaamalla edustus koko rautateiden 
arvoketjun laajuudelta ja perinteisen 
rautatiesektorin ulkopuolelta. Vähintään 
kahden näistä on oltava rautatieyritysten 
edustajia.

Or. en

Tarkistus 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Assosioitunut 
osakas, joka täyttää yksittäisenä 
oikeussubjektina 1 lausekkeen 2 kohdassa 
luetellut kriteerit, on edustettuna 
hallintoneuvostossa. Muut edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

Or. en

Tarkistus 127
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
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innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

innovaatio-ohjelmaa kohti. Assosioitunut 
osakas, joka täyttää yksittäisenä 
oikeussubjektina 1 lausekkeen 2 kohdassa 
luetellut kriteerit, on edustettuna 
hallintoneuvostossa. Muut edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

Or. en

Tarkistus 128
Jens Rohde, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Assosioitunut 
osakas, joka täyttää yksittäisenä 
oikeussubjektina 1 lausekkeen 2 kohdassa 
luetellut kriteerit ja edistää 2 artiklan 
2 kohdan a, b ja c alakohdassa esitettyjen 
tavoitteiden saavuttamista, on edustettuna 
hallintoneuvostossa. Muut edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että tällaiset assosioituneet osakkaat hallintoneuvossa myös edistävät 
Shift2Rail-yhteisyrityksen yleisten tavoitteiden saavuttamista.
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Tarkistus 129
Evžen Tošenovský

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta. 
Lopullisella valinnalla varmistetaan 
maantieteellinen tasapaino.

Or. en

Tarkistus 130
Bogusław Liberadzki

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään yksi assosioituneiden 
osakkaiden edustaja kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

c) vähintään kaksi assosioituneiden 
osakkaiden edustajaa kutakin 1 lausekkeen 
3 kohdassa tarkoitettua 
innovaatio-ohjelmaa kohti. Nämä edustajat 
nimeää S2R-yhteisyrityksen 
hallintoneuvosto siten, että varmistetaan 
toimijoiden tasapuolinen edustus koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

Or. en

Tarkistus 131
Jörg Leichtfried
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 6 osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vähintään yksi ammattijärjestöjen 
edustaja

Or. en

Perustelu

Myös työntekijät on katsottava sidosryhmäksi, koska uuden teknologian kehitys vaikuttaa 
heihin välittömästi. Tarkasteltaessa inhimillisiä tekijöitä on otettava huomioon vaikutukset 
työntekijöihin sekä sosiaaliset vaikutukset.

Tarkistus 132
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan rautatieviraston edustaja ja 
valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja osallistuvat 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

Euroopan rautatieviraston edustaja ja 
valtioiden edustajien ryhmän puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja osallistuvat 
hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina 
ja osallistuvat sen keskusteluihin, mutta 
ilman äänioikeutta.

Tieteellisen komitean puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua tarkkailijana 
hallintoneuvoston kokouksiin silloin kun 
siellä tarkastellaan komitean toimivaltaan 
kuuluvia asioita ja osallistua sen 
keskusteluihin, mutta ilman äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.
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Tarkistus 133
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan rautatieviraston edustaja ja 
valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
osallistuvat hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

Euroopan rautatieviraston edustaja 
osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijana.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 134
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – 5 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla 
on oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin tarkkailijoina ja osallistua sen 
keskusteluihin, mutta ilman äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.
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Tarkistus 135
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – 5 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tieteellisen komitean puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua tarkkailijana 
hallintoneuvoston kokouksiin silloin kun 
siellä tarkastellaan komitean toimivaltaan 
kuuluvia asioita ja osallistua sen 
keskusteluihin, mutta ilman äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 136
Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 7 osa – 5 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin 
liikennevaliokunnan puheenjohtajalla tai 
varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijana.

Or. en

Tarkistus 137
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 osa – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio pyrkii tehtävässään 
hallintoneuvostossa varmistamaan 
S2R-yhteisyrityksen toimien ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien 
välisen koordinoinnin tarkoituksena 
edistää synergioita määritettäessä 
tutkimusyhteistyön kattamia ensisijaisia 
aloja.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 138
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Komissio pyrkii tehtävässään 
hallintoneuvostossa varmistamaan 
S2R-yhteisyrityksen toimien ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien 
välisen koordinoinnin tarkoituksena 
edistää synergioita määritettäessä 
tutkimusyhteistyön kattamia ensisijaisia 
aloja.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.
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Tarkistus 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 8 osa – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) päättää hallintoneuvoston lopullisesta 
kokoonpanosta erityisesti valitsemalla 
muut assosioituneiden osakkaiden 
edustajat kuin 1 lausekkeen 2 kohdan 
kriteerit täyttävät osakkaat. Lopullisella 
valinnalla on varmistettava pk-yritysten ja 
toimijoiden osallistuminen koko 
rautateiden arvoketjun laajuudelta ja 
perinteisen rautatiesektorin ulkopuolelta.

Or. en

Tarkistus 140
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 9 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen
laatiman ehdokasluettelon perusteella.

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan tämän ansioiden ja 
todistuksin osoitettujen hallinnollisten ja 
johtamistaitojen sekä tehtävään 
soveltuvan pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella komission ehdottamalta 
ehdokkaiden listalta, joka on laadittu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
muissa julkaisuissa julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön jälkeen 
järjestetyn avoimen kilpailun sekä 
Euroopan parlamentin myönteisen 
lausunnon perusteella.

Ennen nimittämistä hallintoneuvoston 
esittämä ehdokas vastaa Euroopan 
parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä talousarvion 
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valvontavaliokunnan jäsenten esittämiin 
kysymyksiin.

Or. en

Tarkistus 141
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 9 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen 
laatiman ehdokasluettelon perusteella.

1. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission avointa ja 
läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen 
laatiman ehdokasluettelon perusteella. 
Euroopan parlamentilla on oikeus 
vastustaa nimittämistä.

Or. en

Tarkistus 142
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

g a) tiedottaa valtioiden edustajien 
ryhmälle ja tiedekomitealle säännöllisesti 
kaikista niiden neuvontatehtävän 
kannalta merkityksellisistä seikoista;

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.
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Tarkistus 143
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

g a) tiedottaa valtioiden edustajien 
ryhmälle ja tiedekomitealle säännöllisesti 
kaikista niiden neuvontatehtävän 
kannalta merkityksellisistä seikoista;

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 144
Monica Luisa Macovei

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 10 osa – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitusjohtaja perustaa 
ohjelmatoimiston, joka suorittaa 
toimitusjohtajan vastuulla kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat tukitoimet. 
Ohjelmatoimisto koostuu 
S2R-yhteisyrityksen henkilöstöstä, ja sen 
tehtävänä on erityisesti

5. Toimitusjohtaja perustaa 
ohjelmatoimiston, joka suorittaa 
toimitusjohtajan vastuulla kaikki tästä 
asetuksesta johtuvat tukitoimet.

Toimitusjohtaja vahvistaa vuoden 
kuluessa yhteisyrityksen perustamisesta 
sen

– petostentorjuntastrategian;

– eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa 
koskevan strategian; ja

– strategian ilmiantajien suojelemiseksi.

Toimitusjohtaja toimittaa kunkin 
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strategian hallintoneuvoston 
käsiteltäväksi. Toimitusjohtaja vahvistaa 
menettelyt kunkin strategian säännöllistä 
uudelleentarkastelua varten ja kutakin 
strategiaa koskevat 
täytäntöönpanosäännökset.

Ohjelmatoimisto koostuu 
S2R-yhteisyrityksen henkilöstöstä, ja sen 
tehtävänä on erityisesti

Or. en

Tarkistus 145
Evžen Tošenovský

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan rautatievirastolla on 
tarkkailijan asema hallintoneuvostossa, ja 
se osallistuu S2R-yleissuunnitelman 
määrittelyyn ja täytäntöönpanoon ja 
erityisesti neuvoa-antavana tehtävänään

Euroopan rautatievirasto osallistuu 
S2R-yleissuunnitelman määrittelyyn ja 
täytäntöönpanoon ja erityisesti 
neuvoa-antavana tehtävänään

Or. en

Tarkistus 146
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 11 osa – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) esittää mahdollisia muutoksia 
S2R-yleissuunnitelmaan ja vuotuisiin 
työsuunnitelmiin, erityisesti yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvien tutkimustarpeiden 
kattamiseksi; 

a) esittää mahdollisia muutoksia 
S2R-yleissuunnitelmaan ja vuotuisiin 
työsuunnitelmiin, erityisesti yhtenäisen 
eurooppalaisen rautatiealueen 
toteuttamiseen liittyvien tutkimustarpeiden 
kattamiseksi ja varmistaa, että ne ovat 
2 artiklan 2 kohdassa esitettyjen 
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tavoitteiden kannalta merkityksellisiä;

Or. en

Tarkistus 147
Evžen Tošenovský

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

Komission teksti Tarkistus

b) ehdottaa tämän asetuksen 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja 
sidosryhmiä kuultuaan teknisiä 
standardeja tutkimus-, kehittämis- ja 
validointitoimille tulosten 
yhteentoimivuuden ja turvallisuuden 
takaamiseksi;

b) ehdottaa tämän asetuksen 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja 
sidosryhmiä kuultuaan suuntaviivoja 
tutkimus- ja kehittämistoimille, jotka 
johtavat teknisiin standardeihin tulosten 
yhteentoimivuuden ja turvallisuuden 
takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 148
Jörg Leichtfried

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

Komission teksti Tarkistus

b) ehdottaa tämän asetuksen 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja 
sidosryhmiä kuultuaan teknisiä 
standardeja tutkimus-, kehittämis- ja 
validointitoimille tulosten 
yhteentoimivuuden ja turvallisuuden 
takaamiseksi;

b) ehdottaa tämän asetuksen 2 artiklan 
1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja 
sidosryhmiä kuultuaan suuntaviivoja 
tutkimus-, kehittämis- ja validointitoimille 
tulosten yhteentoimivuuden ja 
turvallisuuden takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 149
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) strategisen suuntaamisen ja 
S2R-yleissuunnitelman päivittäminen ja 
edistyminen sen tavoitteiden 
saavuttamisessa;

a) strategisen suuntaamisen ja 
S2R-yleissuunnitelman määrittäminen ja
päivittäminen ja edistyminen sen 
tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 150
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) merkityksellisten kansallisten tai 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten 
yhteistyöalojen kartoittaminen, muun 
muassa asiaankuuluvien teknologioiden 
käyttöönotossa;

a) merkityksellisten kansallisten tai 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten 
yhteistyöalojen kartoittaminen, muun 
muassa asiaankuuluvien teknologioiden 
käyttöönotossa synergioiden 
hyödyntämiseksi;

Or. en

Tarkistus 151
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Valtioiden edustajien ryhmä saa 
säännöllisesti tietoja muun muassa 
S2R-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin 
osallistumisesta, kunkin pyynnön ja 
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hankkeen täytäntöönpanon tuloksista, 
synergioista muiden asiaankuuluvien 
unionin ohjelmien kanssa ja 
S2R-yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Innovaatioalan investointipakettia tarkastelleen kolmikantakokouksen tulos.

Tarkistus 152
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Valtioiden edustajien ryhmä saa 
säännöllisesti tietoja muun muassa 
S2R-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin 
osallistumisesta, kunkin pyynnön ja 
hankkeen täytäntöönpanon tuloksista, 
synergioista muiden asiaankuuluvien 
unionin ohjelmien kanssa ja 
S2R-yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 153
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 13 osa – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Valtioiden edustajien ryhmä voi omasta 
aloitteestaan antaa suosituksia 
S2R-yhteisyritykselle teknisistä asioista 
sekä liikkeenjohdollisista ja rahoitukseen 
liittyvistä kysymyksistä, erityisesti jos 
tällaiset kysymykset vaikuttavat 
kansallisiin tai alueellisiin etuihin. 
S2R-yhteisyritys ilmoittaa valtioiden 
edustajien ryhmälle tällaisten suositusten 
johdosta toteuttamistaan toimista.

6. Valtioiden edustajien ryhmä voi omasta 
aloitteestaan antaa suosituksia 
hallintoneuvostolle teknisistä asioista sekä 
liikkeenjohdollisista ja rahoitukseen 
liittyvistä kysymyksistä, erityisesti jos 
tällaiset kysymykset vaikuttavat 
kansallisiin tai alueellisiin etuihin. 
Hallintoneuvosto ilmoittaa valtioiden 
edustajien ryhmälle tällaisten suositusten 
johdosta toteuttamistaan toimista.

Or. en

Tarkistus 154
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 14 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 2 lausekkeessa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi 
S2R-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
perustaa rajoitetun määrän työryhmiä 
hoitamaan hallintoneuvoston niille 
delegoimia tehtäviä. Näiden ryhmien 
jäsenet ovat ammattilaisia, ja niiden 
työskentely on avointa.

1. Edellä 2 lausekkeessa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi 
S2R-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
perustaa rajoitetun määrän työryhmiä 
hoitamaan hallintoneuvoston niille 
delegoimia tehtäviä. Näiden ryhmien 
jäsenet ovat muun muassa 
tutkimusjärjestöjä, pk-yrityksiä ja 
rautatieliikenteen harjoittajia edustavia
ammattilaisia, ja niiden työskentely on 
avointa.

Or. en

Tarkistus 155
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 14 osa – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 2 lausekkeessa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi 
S2R-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
perustaa rajoitetun määrän työryhmiä 
hoitamaan hallintoneuvoston niille 
delegoimia tehtäviä. Näiden ryhmien 
jäsenet ovat ammattilaisia, ja niiden 
työskentely on avointa.

1. Edellä 2 lausekkeessa säädettyjen 
tehtävien suorittamiseksi 
S2R-yhteisyrityksen hallintoneuvosto voi 
perustaa rajoitetun määrän työryhmiä 
hoitamaan hallintoneuvoston niille 
delegoimia tehtäviä. Näiden ryhmien 
jäsenet ovat ammattilaisia, joilla on 
merkityksellistä asiantuntemusta, ja 
niiden työskentely on avointa.

Or. en

Tarkistus 156
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 15 osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muiden osakkaiden kuin unionin ja 
niiden liitännäisosallistujien 
luontoissuorituksilla, jotka vastaavat niille 
epäsuorien toimien toteuttamisesta 
aiheutuvia kuluja, vähennettynä 
yhteisyrityksen osuudella ja mahdollisella
muulla unionin osuudella näihin kuluihin.

b) muiden osakkaiden kuin unionin ja 
niiden liitännäisosallistujien 
luontoissuorituksilla tai 
käteissuorituksilla, jotka vastaavat niille 
epäsuorien toimien toteuttamisesta 
aiheutuvia kuluja, vähennettynä 
yhteisyrityksen osuudella ja mahdollisella 
muulla unionin osuudella näihin kuluihin.

Or. en

Tarkistus 157
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

a) enintään 40 prosenttia muille 
perustajaosakkaille kuin unionille ja 
niiden liitännäisosallistujille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 158
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) enintään 30 prosenttia assosioituneille 
osakkaille ja niiden 
liitännäisosallistujille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c) vähintään 30 prosenttia kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen ja 
tarjouspyyntöjen perusteella.

c) vähintään 100 prosenttia kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen ja 
tarjouspyyntöjen perusteella.

Or. en

Tarkistus 160
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimitusjohtaja toimittaa vuosittain 
15 päivään helmikuuta mennessä
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 
vuotuisen toimintakertomuksen 
S2R-yhteisyrityksen edistymisestä 
edeltävänä kalenterivuonna, etenkin 
suhteessa kyseisen vuoden vuotuiseen 
työsuunnitelmaan. Kertomuksessa on 
esitettävä tiedot muun muassa seuraavista 
asioista:

2. Toimitusjohtaja toimittaa vuosittain 
kahden kuukauden kuluessa 
varainhoitovuoden päättymisestä
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 
vuotuisen toimintakertomuksen 
S2R-yhteisyrityksen edistymisestä 
edeltävänä kalenterivuonna, etenkin 
suhteessa kyseisen vuoden vuotuiseen 
työsuunnitelmaan. Kertomuksessa on 
esitettävä tiedot muun muassa seuraavista 
asioista:

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 161
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimitusjohtaja toimittaa vuosittain 
15 päivään helmikuuta mennessä
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 
vuotuisen toimintakertomuksen 
S2R-yhteisyrityksen edistymisestä 
edeltävänä kalenterivuonna, etenkin 
suhteessa kyseisen vuoden vuotuiseen 
työsuunnitelmaan.. Kertomuksessa on 
esitettävä tiedot muun muassa seuraavista 
asioista:

2. Toimitusjohtaja toimittaa vuosittain 
kahden kuukauden kuluessa 
varainhoitovuoden päättymisestä
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi 
vuotuisen toimintakertomuksen 
S2R-yhteisyrityksen edistymisestä 
edeltävänä kalenterivuonna, etenkin 
suhteessa kyseisen vuoden vuotuiseen 
työsuunnitelmaan. Kertomuksessa on 
esitettävä tiedot muun muassa seuraavista 
asioista:

Or. en
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Tarkistus 162
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistyminen S2R-yhteisyrityksen 
(2 artiklan 2 kohdassa määritettyjen) 
tavoitteiden täyttymisessä ja ehdotukset 
tarvittavista lisätoimista tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 163
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. S2R-yhteisyritys raportoi vuosittain 
komissiolle asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. S2R-yhteisyritys raportoi vuosittain 
komissiolle asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan 

3. S2R-yhteisyrityksen tilinpitäjä toimittaa 
alustavan tilinpäätöksen komission 
tilinpitäjälle ja 
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mukaisesti. tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 1 päivänä.

S2R-yhteisyritys toimittaa talousarviota ja 
varainhoitoa koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31 päivänä.

Saatuaan SR2-yhteisyrityksen alustavaa 
tilinpäätöstä koskevat huomautukset, 
jotka tilintarkastustuomioistuin on 
antanut asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 966/2012 148 artiklan mukaisesti, 
tilinpitäjä laatii S2R-yhteisyrityksen 
lopullisen tilinpäätöksen ja 
toimitusjohtaja toimittaa sen 
hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

Hallintoneuvosto antaa lausunnon 
S2R-yhteisyrityksen lopullisesta 
tilinpäätöksestä.

Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen 
tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston 
lausunnon Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
heinäkuun 1 päivänä.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
seuraavan vuoden 15 päivään 
marraskuuta mennessä.

Toimitusjohtaja toimittaa 
tilintarkastustuomioistuimelle vastaukset 
tämän vuosikertomuksessa esittämiin 
huomautuksiin viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta. Toimitusjohtaja toimittaa 
tämän vastauksen myös 
hallintoneuvostolle.

Toimitusjohtaja antaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 165 artiklan 
3 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentille tämän pyynnöstä kaikki 
asianomaista varainhoitovuotta koskevan 
vastuuvapausmenettelyn moitteetonta 
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toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 165
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. S2R-yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
S2R-yhteisyrityksen tilejä.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen kysymys. Tarkistus vastaa IIP-pakettia tarkastelleen komikantakokouksen 
tulosta.

Tarkistus 166
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. S2R-yhteisyrityksen tilit tarkastaa 
riippumaton tarkastuselin asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan

4. 1. S2R-yhteisyrityksen tilinpitäjä 
toimittaa alustavan tilinpäätöksen 
komission tilinpitäjälle ja 
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5 kohdan mukaisesti. tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 1 päivänä.

S2R-yhteisyritys toimittaa raportin 
talousarvion ja varainhoidon 
hallinnastaan Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 31 päivänä.

Saatuaan SR2-yhteisyrityksen alustavaa 
tilinpäätöstä koskevat huomautukset, 
jotka tilintarkastustuomioistuin on 
antanut asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 966/2012 148 artiklan mukaisesti, 
tilinpitäjä laatii S2R-yhteisyrityksen 
lopullisen tilinpäätöksen ja 
toimitusjohtaja toimittaa sen 
hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

Hallintoneuvosto antaa lausunnon 
S2R-yhteisyrityksen lopullisesta 
tilinpäätöksestä.

Toimitusjohtaja toimittaa lopullisen 
tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston 
lausunnon Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
heinäkuun 1 päivänä.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
seuraavan vuoden 15 päivään 
marraskuuta mennessä.

Toimitusjohtaja toimittaa 
tilintarkastustuomioistuimelle vastaukset 
tämän vuosikertomuksessa esittämiin 
huomautuksiin viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta. Toimitusjohtaja toimittaa 
tämän vastauksen myös 
hallintoneuvostolle.

Toimitusjohtaja antaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 165 artiklan 
3 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentille tämän pyynnöstä kaikki 
asianomaista varainhoitovuotta koskevan 
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vastuuvapausmenettelyn moitteetonta 
toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

Or. en

Tarkistus 167
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 19 osa – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
S2R-yhteisyrityksen tilejä.

Poistetaan.

Or. en


