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Tarkistus 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat. Kaikilla ohjelman aloilla 
käsitellään erityisesti innovatiivisen 
tutkimuksen eettisiä, sosiaalisia ja 
oikeudellisia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat sekä tieteen tulosten 
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siirtämisen kaikille koulutustasoille.

Or. en

Perustelu

Jos EU haluaa koulutuksensa olevan kilpailukykyinen, tutkimustulokset on siirrettävä 
ohjelmiin.

Tarkistus 505
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden ja 
monenlaisten haasteiden kannalta ja että 
niissä otetaan huomioon tieteen, 
teknologian, innovoinnin, talouden ja 
yhteiskunnan muuttuva luonne; innovointi 
käsittää tässä yhteydessä sekä teknologiset, 
liiketoiminnalliset, organisatoriset että 
yhteiskunnalliset näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 506
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 



AM\907403FI.doc 5/140 PE492.710v01-00

FI

tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

tieteen, teknologian, innovoinnin, 
talouksien ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset ja 
ympäristönäkökohdat.

Or. en

Tarkistus 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset 
näkökohdat.

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa varmistetaan, että 
tuettavat painopistealueet ja toimet ovat 
merkityksellisiä muuttuvien tarpeiden 
kannalta ja että niissä otetaan huomioon 
tieteen, teknologian, innovoinnin, 
markkinoiden ja yhteiskunnan muuttuva 
luonne; innovointi käsittää tässä 
yhteydessä sekä liiketoiminnalliset, 
organisatoriset että yhteiskunnalliset ja 
ympäristönäkökohdat.

Or. en

Tarkistus 508
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Esitetyt ehdotukset arvioi elin, jonka
kokoonpano vastaa kaikkien edellä 
määriteltyjen kriteerien arviointiin 
tarvittavaa asiantuntemusta.
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Or. en

Perustelu

Horisontti-ohjelman soveltamisalaan kuuluu koko tutkimus- ja innovointiprosessi ja 
yksiselitteisesti vaikutustenarviointikriteerit. Yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten 
sekä markkinapotentiaalin arviointi edellyttää täytäntöönpanon, käyttöönoton ja 
yhteiskunnallisen hyväksymisen olosuhteiden tarkkaa ymmärtämistä. Jotta Horisontti 2020 -
puiteohjelmalla pystyttäisiin myötävaikuttamaan unionin huippuosaamisen kehittymiseen, 
kilpailukyvyn parantamiseen ja yhteiskunnan haasteisiin vastaamiseen, on ratkaisevan 
tärkeää, että arviointitoimikunnan kokoonpanossa nämä asiat otetaan huomioon ja että 
valintamenettelyssä kyetään noudattamaan kaikkia myöntämisperusteita.

Tarkistus 509
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Vastuullinen tutkimus ja innovointi

Tieteen ja yhteiskunnan välisen 
sopusointuisen ja tehokkaan suhteen 
takaamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa on aktiivisesti edistettävä 
vastuullista tutkimusta ja innovointia. 
Tämä tarkoittaa sellaisen 
hallintokehyksen edistämistä, jolla 
rohkaistaan yhteiskunnallisia toimijoita 
tekemään yhteistyötä koko tutkimus- ja 
innovointiprosessin ajan itse prosessin 
sekä sen tulosten ja vaikutusten 
mukauttamiseksi paremmin yhteiskunnan 
odotuksiin, tarpeisiin ja arvoihin. Tämä 
hallintokehys kattaa erityisesti
a) tehokkaan julkisen osallistumisen 
varmistamisen tutkimuksen ja 
innovaation edistämiseksi, mukaan lukien 
osallistuva tutkimus, jossa 
yhteiskunnalliset toimijat tuottavat 
yhdessä tietoa yhteiskunnan tarpeisiin 
vastaamiseksi;
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b) 15 artiklassa tarkoitetun 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamisen;
c) 15 b artiklassa tarkoitetun tieteellisen 
tiedon ilmaisen saatavuuden verkossa ja 
sen hyödyntämisen mahdollistamisen;
d) tulevien tutkijoiden ja muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden 
varustamisen koulutuksen avulla 
tarvittavilla tiedoilla ja välineillä, jotta 
nämä voivat osallistua täysimääräisesti ja 
ottaa vastuun tutkimus- ja 
innovointiprosessista;
e) 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
eettisten periaatteiden noudattamisen 
varmistamisen.

Or. en

Tarkistus 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Vastuullinen tutkimus ja innovointi

Tieteen ja yhteiskunnan välisen 
sopusointuisen ja tehokkaan suhteen 
takaamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa on aktiivisesti edistettävä 
vastuullista tutkimusta ja innovointia. 
Tämä tarkoittaa sellaisen 
hallintokehyksen edistämistä, jolla 
rohkaistaan yhteiskunnallisia toimijoita 
tekemään yhteistyötä koko tutkimus- ja 
innovointiprosessin ajan itse prosessin 
sekä sen tulosten ja vaikutusten 
mukauttamiseksi paremmin yhteiskunnan 
odotuksiin, tarpeisiin ja arvoihin. Tämä 
hallintokehys kattaa erityisesti
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a) tehokkaan julkisen osallistumisen 
varmistamisen tutkimuksen ja 
innovaation edistämiseksi, mukaan lukien 
osallistuva tutkimus, jossa 
yhteiskunnalliset toimijat tuottavat 
yhdessä tietoa yhteiskunnan tarpeisiin 
vastaamiseksi;
b) 15 artiklassa tarkoitetun 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamisen;
c) 15 b artiklassa tarkoitetun tieteellisen 
tiedon ilmaisen saatavuuden verkossa ja 
sen hyödyntämisen mahdollistamisen;
d) tulevien tutkijoiden ja muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden 
varustamisen koulutuksen avulla 
tarvittavilla tiedoilla ja välineillä, jotta 
nämä voivat osallistua täysimääräisesti ja 
ottaa vastuun tutkimus- ja 
innovointiprosessista;
e) 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
eettisten periaatteiden noudattamisen 
varmistamisen.

Or. en

Tarkistus 511
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Vastuullinen tutkimus ja innovointi

Tieteen ja yhteiskunnan välisen 
sopusointuisen ja tehokkaan suhteen 
takaamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa on aktiivisesti edistettävä 
vastuullista tutkimusta ja innovointia, ja 
siinä on keskityttävä muun muassa 
seuraaviin näkökohtiin:
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a) tutkimuksen ja innovoinnin 
tehostamiseen sitoutumisen 
varmistaminen ottaen huomioon 
yhteiskunnallisten toimijoiden 
osallistuminen yhteiskunnan tarpeisiin 
vastaamisessa;
b) 15 artiklassa tarkoitettu 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottaminen;
c) tieteellisen tiedon ilmaisen saatavuuden 
verkossa ja sen hyödyntämisen 
mahdollistaminen;
d) tulevien tutkijoiden ja muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden 
varustaminen tarvittavilla tiedoilla ja 
välineillä, jotta nämä voivat osallistua 
tutkimus- ja innovointiprosessiin ja ottaa 
vastuun siitä;
e) 16 artiklassa säädettyjen eettisten 
periaatteiden noudattamisen 
varmistamine;
f) sellaisen hallintokehyksen edistäminen, 
jolla rohkaistaan eri yhteiskunnallisia 
toimijoita tekemään yhteistyötä koko 
tutkimus- ja innovointiprosessin ajan, 
jotta saavutetuilla tuloksilla voitaisiin 
vastata mahdollisimman hyvin 
yhteiskunnan tarpeisiin ja odotuksiin.

Or. es

Perustelu

Tässä uudessa artiklassa luetellaan joitakin näkökohtia, joita olisi edistettävä tutkimus- ja 
innovointiprosessin aikana prosessin vastuullisuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 512
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvo Tasa-arvo

Or. en

Tarkistus 513
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvo Miesten ja naisten yhdenvertaiset 
mahdollisuudet tutkimuksessa

Or. en

Tarkistus 514
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvo Naisten ja miesten yhdenvertaiset 
mahdollisuudet tutkimuksessa ja 
innovoinnissa

Or. en
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Tarkistus 515
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys

Or. es

Perustelu

Artiklan soveltamisalaa on laajennettava kattamaan myös syrjimättömyys.

Tarkistus 516
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa 
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
kunnioitettava tutkimuksen 
ammattilaisten tieteellistä 
huippuosaamista ja ammatillista 
pätevyyttä edistettäessä tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön miesten ja naisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa ja 
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tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista. On kiinnitettävä erityistä 
huomiota naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen sellaisissa 
elimissä kuin valintalautakunnat, 
komiteat ja asiantuntijaryhmät.

Or. en

Tarkistus 518
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa 
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön tasa-arvoa, 
sukupuolten tasa-arvo mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 519
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa 
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti miesten ja naisten tasa-
arvoa.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan ilmaisua on korjattava niin, että siinä otetaan huomioon SEU-, SEUT- ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan ilmaisut, joissa viitataan aina miesten ja 
naisten väliseen tasa-arvoon ei yleisesti hyväksytyn sanamuodon "sukupuolten tasa-arvo" 
sijasta. Ilmaisu "sukupuolten tasa-arvo" on hämärä, kun sillä viitataan hankkeiden sisältöön, 
ja se voidaan yhdistää myös kiistanalaisiin linjauksiin, joista ollaan eri mieltä.

Tarkistus 520
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasa-arvoa
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti naisten ja miesten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä.

Or. en

Tarkistus 521
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä 
kaiken sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän estämiseksi 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä, 
mukaan luettuina toimenpiteet, joilla 
poistetaan esteet toimintarajoitteisten 
esteettömyydeltä.
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Or. en

Perustelu

Unionin toimielinten on varmistettava Euroopan perusoikeuskirjan 21 artiklan, EU:sta 
tehdyn sopimuksen 2 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan 
ja vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 
mukaisesti, ettei mikään unionin politiikka tai lainsäädäntö syrji unionin kansalaisia millään 
perusteella, ei myöskään vammaisuuden perusteella.

Tarkistus 522
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
kaiken sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän estämiseksi 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä.

Or. es

Perustelu

Unionin toimielinten on varmistettava, ettei mikään lainsäädäntö tai politiikka syrji millään 
edellä mainitulla tavalla. Tämä säännös olisi sisällytettävä asetukseen, jotta Horisontti 2020 -
puiteohjelma liittyy yksiselitteisesti näihin periaatteisiin.

Tarkistus 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edistetään aidosti sukupuolten tasapainoa 
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kaikissa ohjelmissa, arviointikomiteoissa, 
asiantuntijaryhmissä ja neuvoa-antavissa 
ryhmissä sekä kaikissa nykyisissä tai 
ohjelman täytäntöönpanoa varten 
perustettavissa päätöksentekoelimissä. 
Tätä varten asetetaan tavoitteet ja 
pannaan täytäntöön toimia näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 524
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
varmistettava, että tutkimushankkeissa, 
joissa tutkimuskohteina tai 
loppukäyttäjinä on ihmisiä, kaikkia 
osallistujia ja yhteiskuntaryhmiä 
kohdellaan yhdenvertaisesti. 

Or. en

Tarkistus 525
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
kunnioitettava tutkimuksen 
ammattilaisten tieteellistä 
huippuosaamista ja ammatillista 
pätevyyttä edistettäessä tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällön miesten ja naisten 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia.
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Or. en

Tarkistus 526
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tasa-arvon edistämiseksi on toteutettava 
työurallaan tauon pitäneiden henkilöiden 
työtönpaluun tukemista koskevia 
erityistoimia.

Or. en

Tarkistus 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on 
varmistettava, että sukupuoliulottuvuus 
huomioidaan asianmukaisesti 
tutkimuksen ja innovoinnin sisällössä 
prosessin kaikissa vaiheissa, 
painopisteiden asettamisesta aina 
ehdotuspyyntöjen määrittelyyn, ohjelmien 
ja hankkeiden arviointiin ja seurantaan 
sekä neuvotteluihin ja sopimuksiin 
saakka.

Or. en

Tarkistus 528
Rolandas Paksas
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Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Avoin saatavuus

Tulosten hyödyntämisen ja levittämisen 
tehostamiseksi ja tätä kautta 
eurooppalaisen innovoinnin 
vauhdittamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta rahoitetun tutkimuksen 
tulosten on oltava maksutta avoimesti 
saatavilla. On edistettävä Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitetussa 
tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn 
tieteellisen tiedon maksutonta avointa 
saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 529
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Henkilöresurssit

Horisontti 2020 -puiteohjelma lisää 
osaltaan tutkijoiden urien edistämistä ja 
houkuttelevuutta koko Euroopassa. 
Tämän vuoksi ohjelma on pantava 
täytäntöön tavalla, joka edistää 
tutkijoiden sisämarkkinoiden luomista, 
erityisesti mahdollistamalla 
asianmukaiset mekanismit ohjelmaan 
osallistuvien tutkijoiden palkkaerojen 
vähentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 530
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Avoin saatavuus

Tulosten hyödyntämisen ja levittämisen 
tehostamiseksi ja tätä kautta 
eurooppalaisen innovoinnin 
vauhdittamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta rahoitettujen tutkimusten 
tuloksena tuotettujen julkaisujen vapaata 
saatavuutta on rohkaistava ja 
varmistettava, että unionin tiedemiehet 
voivat julkaista arvostetuimmissa 
aikakauslehdissä ja muilla foorumeilla. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalla voidaan 
edistää ohjelmasta rahoitetussa 
tutkimuksessa tuotetun tai kerätyn 
tieteellisen tiedon avointa saatavuutta.
Jos Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyvät 
julkaisut julkaistaan avoimessa, vapaasti 
luettavassa muodossa, 
julkaisukustannukset on katettava 
Horisontti 2020 -ohjelman talousarviosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Teresa Riera Madurellin mietinnön tarkistukseen 45.

Tarkistus 531
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Avoin saatavuus

Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan on tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
jatkotutkimuksessa tai kaupallisesti taikka 
huolehdittava erityisesti asetuksen 
(EU) N:o xxxx/2012 [osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevat säännöt] 
41 artiklan mukaisella tulosten siirrolla ja 
lisensoinnilla siitä, että jokin muu 
oikeussubjekti hyödyntää ne kyseisiin 
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Julkaisutyyppi on määriteltävä, jotta voidaan erottaa, onko kyse jo julkaistuista tuloksista vai 
kaikentyyppisistä julkaisuista. Lisäksi tuodaan esiin taloudellinen ongelma. Säännöt, joilla 
edistetään vapaata pääsyä mutta jätetään yksityiskohtaisen sääntöjen määrittely kunkin 
yleissopimuksen varaan, aiheuttavat sekaannusta ja oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 532
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Avoin saatavuus

Tulosten hyödyntämisen ja levittämisen 
tehostamiseksi ja tätä kautta 
eurooppalaisen innovoinnin 
vauhdittamiseksi Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta rahoitetun tutkimuksen 
tulosten on oltava maksutta avoimesti 
saatavilla. Horisontti 2020 -
puiteohjelmalla on edistettävä ohjelmasta 
rahoitetussa tutkimuksessa tuotetun tai 
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kerätyn tieteellisen tiedon maksutonta 
avointa saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Tutkijoiden urat

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön noudattamalla asetusta 
(EU) N:o xx/2013 [osallistumissäännöt], 
jolla vahvistetaan osaltaan tutkijoiden 
sisämarkkinoita ja lisätään tutkijoiden 
urien houkuttelevuutta unionissa 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa 
ottaen huomioon, että puiteohjelmasta 
tuetut toimet ovat luonteeltaan 
kansainvälisiä.

Or. en

Tarkistus 534
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Tutkijoiden urat

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla on 
edistettävä tutkijan uran houkuttelevuutta 
koko Euroopassa. Tämän vuoksi ohjelma 
on pantava täytäntöön tavalla, joka 
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edistää tutkijoiden sisämarkkinoiden 
luomista, erityisesti mahdollistamalla 
asianmukaiset mekanismit tutkijoiden 
palkkaerojen vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Tutkijan uran houkuttelevuus

Horisontti 2020 -puiteohjelma lisää 
osaltaan tutkijoiden urien edistämistä ja 
houkuttelevuutta koko Euroopassa. 
Tämän vuoksi ohjelma on pantava 
täytäntöön tavalla, joka edistää 
tutkijoiden sisämarkkinoiden luomista, 
erityisesti mahdollistamalla 
asianmukaiset mekanismit ohjelmaan 
osallistuvien tutkijoiden palkkaerojen 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 536
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Henkilöresurssit
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On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että 
tulevaisuudessa on saatavilla tarvittava 
inhimillinen pääoma, jotta Eurooppa voi 
saavuttaa johtoaseman tieteen, 
teknologian ja innovoinnin alalla. 
Horisontti 2020 -puiteohjelma lisää 
osaltaan tutkijoiden urien edistämistä ja 
houkuttelevuutta unionissa 
eurooppalaisen tutkimusalueen puitteissa. 
Lisäksi Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
edistetään välttämättömän inhimillisen 
pääoman kehittämistä edistämällä 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan 
koulutusta tarpeellisena perustana 
tuleville menestyksekkäille tutkijoille ja 
innovoijille.

Or. en

Tarkistus 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, Helsingin julistus, 
Oviedossa 4. huhtikuuta 1997 
allekirjoitettu Euroopan neuvoston 
yleissopimus ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä sekä sen lisäpöytäkirjat, 
Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen 
lisäpöytäkirjat maaliskuussa 2005 annettu 
YK:n päätöslauselma ihmisten 
kloonauksesta, YK:n yleissopimus lapsen 
oikeuksista, Unescon yleismaailmallinen 
julistus ihmisen geeniperimästä ja 
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ihmisoikeuksista, YK:n yleissopimus 
bakteriologisista (biologisista) ja 
toksiiniaseista (BTWC), elintarvikkeiden 
ja maatalouden kasvigeenivaroja koskeva 
kansainvälinen sopimus sekä Maailman 
terveysjärjestön WHO:n asiaan liittyvät 
päätöslauselmat. Eettisten ja 
arkaluonteisten tutkimushankkeiden, 
esimerkiksi ihmisten DNA-analyysit, 
tutkimus henkilöllä, joka ei kykene itse 
antamaan tietoista suostumustaan, 
selkärankaisten eläinten kärsimiseen 
liittyvä tutkimus jne., toteuttajien tai 
niihin osallistuvien on pyydettävä 
asianomaisilta kansallisilta tai 
paikallisilta eettisiltä toimikunnilta 
hyväksyntä ennen tutkimustoimien 
aloittamista Komissio tekee myös 
poikkeuksetta eettisen arvioinnin. 
Erityistapauksissa eettinen arviointi 
voidaan tehdä myös hankkeen 
toteutuksen aikana. Komissio tiedottaa 
vuosittain Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimistaan tällä alalla ja 
antaa lisäksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston pyynnöstä lisätietoja. Komissio 
seuraa ohjelman täytäntöönpanon aikana 
säännöllisesti tieteen edistymistä sekä 
kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä 
niissä tapahtuvan kehityksen huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kuudennen ja seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman aikana käytettiin kattavampaa 
sanamuotoa eettisistä periaatteista. Tarkistuksessa pyritään ottamaan huomioon kaikki 
asiaankuuluvat EU:n ja kansainväliset asiakirjat. On vältettävä sellaisen vaikutelman 
syntymistä, että eettiset rajoitukset olisivat vähemmän tärkeitä Euroopan unionille nyt. Myös 
järjestelmällinen arkaluonteisten asioiden (joita eivät ole pelkästään alkion kantasolut) mutta 
myös muiden asioiden eettinen tarkastelu, esimerkiksi tutkimus henkilöllä, joka ei kykene itse 
antamaan tietoista suostumustaan, on välttämätöntä ja sen on sisällytetty kuudennen ja 
seitsemännen puiteohjelman asiakirjoihin.



PE492.710v01-00 24/140 AM\907403FI.doc

FI

Tarkistus 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus, sen lisäpöytäkirjat 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/23/EY, ihmiskudoksista ja 
-soluista. ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1394/2007, 
pitkälle kehitetyssä terapiassa 
käytettävistä lääkkeistä.

Or. en

Tarkistus 539
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.
Tutkimustoiminnassa on myös otettava 
huomioon SEUT 13 artikla ja 
vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa ja pyrittävä sen 
lopettamiseen kokonaan, myös strategisen 
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kehityksen, integroinnin ja innovatiivisten 
eläinkokeettomien välineiden ja 
teknologioiden käytön avulla.

Or. sl

Tarkistus 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat 
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimus vammaisten oikeuksista.

Or. fr

Tarkistus 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.
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Toiminnassa on otettava huomioon 
luonnontieteiden ja uusien teknologioiden 
etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen 
työryhmän lausunnot.

Or. en

Tarkistus 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat.

Kaikissa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
kuuluvissa tutkimus- ja innovointitoimissa 
on noudatettava eettisiä periaatteita ja 
asiaankuuluvaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat 
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimus vammaisten oikeuksista.

Or. en

Tarkistus 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai 
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sukupuolisen suuntautumisen perusteella
ja tarve varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

Or. fr

Tarkistus 544
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, ihmisarvon 
suojaaminen, yksilön ensisijaisuuden 
periaate, oikeus yksityisyyteen, oikeus 
henkilötietojen suojaan, oikeus yksilön
fyysiseen ja psyykkiseen 
koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Or. it

Perustelu

Tässä yhteydessä on viitattava myös ihmisarvon suojaamiseen (katso esimerkiksi 
perusoikeuskirjan 1 artikla) ja yksilön ensisijaisuuden periaatteeseen. Termin "yksilö" 
käytöllä laajennetaan annettavan suojan soveltamisalaa, koska se on "tieteellisempi", 
objektiivisempi ja kiistattomampi. Siksi sen käyttöä olisi suosittava "henkilön" asemasta 
säädöksissä.

Tarkistus 545
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti olisi otettava huomioon Erityisesti olisi otettava huomioon 
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suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella
ja tarve varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

Or. en

Tarkistus 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen sukupuolen, rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai 
sukupuolisen suuntautumisen perusteella
ja tarve varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

Or. en

Tarkistus 547
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti olisi otettava huomioon Erityisesti olisi otettava huomioon 
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suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen kansalaisuuden, 
etnisen alkuperän, vammaisuuden, 
uskonnon tai vakaumuksen, iän, 
sukupuolen tai sukupuolisen 
suuntautumisen perusteella ja tarve 
varmistaa ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu.

Or. en

Tarkistus 548
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutettavien tutkimus- ja 
innovointitoimien on keskityttävä 
yksinomaan siviilisovelluksiin.

2. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
toteutettavien tutkimus- ja 
innovointitoimien on keskityttävä 
yksinomaan siviilisovelluksiin.
Puolustusalan tutkimuksen ja 
innovoinnin rahoittaminen, mukaan 
luettuna kaksikäyttöteknologiaa koskeva 
tutkimus on jätettävä puiteohjelman 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 2. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
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toteutettavien tutkimus- ja 
innovointitoimien on keskityttävä 
yksinomaan siviilisovelluksiin.

toteutettavien tutkimus- ja 
innovointitoimien on keskityttävä 
pääsääntöisesti siviilisovelluksiin.

Or. en

Tarkistus 550
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

a) lisääntymis-, hoito- tai tieteellisessä 
tarkoituksessa tehtävään ihmisen 
kloonaukseen liittyvä tutkimus,

Or. en

Tarkistus 551
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

a) lisääntymis-, hoito- tai tieteellisessä 
tarkoituksessa tehtävään ihmisen 
kloonaukseen liittyvä tutkimus,

Or. en

Tarkistus 552
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus,

a) lisääntymistarkoituksessa tehtävään 
ihmisten ja eläinten kloonaukseen liittyvä 
tutkimus;

Or. it

Tarkistus 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen perimää muussa kuin 
ennaltaehkäisy-, diagnoosi- tai 
hoitotarkoituksessa, tai tutkimus, jossa 
pyritään muuttamaan ihmisen 
geeniperimää siten, että muutoksesta 
saattaa tulla periytyvä,

Or. en

Perustelu

Ihmisen perimän parantamiseen tähtäävät toimet ovat asianomaisten periaatteiden, muun 
muassa tasa-arvoperiaatteen, vastaisia, ja ne on kielletty kansainvälisissä säädöksissä, 
esimerkiksi Oviedon yleissopimuksessa (ks. 13 artikla) 

Tarkistus 554
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,

b) tutkimus, jossa pyritään muuttamaan 
ihmisen ja eläimen geeniperimää siten, että 
muutoksesta saattaa tulla periytyvä,
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Or. en

Tarkistus 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 556
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 557
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan –
somaattisten solujen tuman siirron tai 
partenogeneesitekniikan avulla tai muilla 
tavoin ihmisalkioita mitä tahansa 
tarkoitusta, myös kantasolujen 
tuottamista varten – tai tuhoamaan 
ihmisalkioita missä tahansa 
tarkoituksessa, sekä kaikki 
tutkimustoiminta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä.

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta olisi kunnioitettava alalla, jolla on laaja kirjo eettisiä vaihtoehtoja ja 
oikeudellisia ratkaisuja eri jäsenvaltioissa. Rahoituksen kieltäminen säännöksessä mainituilta 
tutkimustyypeiltä on myös välttämätöntä johdonmukaisuutta koskevan EU:n oikeusperiaatteen 
noudattamiseksi unionin tuomioistuimen Brustlen asiassa antaman tuomion jälkeen. 
Viittauksella partenogeneesiin viitataan myös muihin mahdollisiin ihmisalkioiden luomista 
koskeviin teknisiin keinoihin.

Tarkistus 558
Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan –
somaattisten solujen tuman siirron tai 
partenogeneesitekniikan avulla tai muilla 
tavoin ihmisalkioita mitä tahansa 
tarkoitusta, myös kantasolujen 
tuottamista varten – tai tuhoamaan 
ihmisalkioita missä tahansa 
tarkoituksessa, sekä kaikki 
tutkimustoiminta, johon liittyy 
ihmisalkion kantasolujen käyttöä.

Or. en
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Tarkistus 559
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tutkimus, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

c) toiminta, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla.

Or. en

Tarkistus 560
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon liittyy ihmisalkioiden 
tuhoamista;

Or. en

Tarkistus 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon liittyy ihmisalkion 
kantasolujen tuhoamista;

Or. de
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Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ei myönnetä rahoitustukea tutkimukseen, jossa tuhotaan 
ihmisalkion kantasoluja.

Tarkistus 562
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon liittyy ihmisalkioiden 
tuhoamista;

Or. en

Tarkistus 563
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon liittyy ihmisalkioiden 
tuhoamista;

Or. en

Tarkistus 564
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, johon liittyy ihmisalkioiden 
tuhoamista;



PE492.710v01-00 36/140 AM\907403FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 565
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, jossa pyritään 
valvontayhteiskunnan luomiseen;

Or. en

Tarkistus 566
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tutkimus, jonka luokitellaan 
aiheuttavan ankaraa kärsimystä 
selkärankaisille eläimille;

Or. en

Tarkistus 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tutkimus, jossa käytetään ihmisalkion 
kantasoluja;

Or. de
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Tarkistus 568
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tutkimus, jossa käytetään ihmisalkion 
kantasoluja;

Or. en

Tarkistus 569
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tutkimus, jossa käytetään ihmisalkion 
kantasoluja;

Or. en

Tarkistus 570
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tutkimus, jossa käytetään 
luonnonvaraisia pyydystettyjä apinoita ja 
luonnonvaraisten pyydystettyjen 
apinoiden jälkeläisiä;

Or. en
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Perustelu

Hankkeille, joissa käytetään luonnonvaraisia pyydystettyjä apinoita ja luonnonvaraisten 
pyydystettyjen apinoiden jälkeläisiä, ei saisi myöntää tukea niiden aiheuttaman kärsimyksen 
vuoksi ja koska luonnonvaraisten apinoiden pyydystäminen laboratoriokäyttöön olisi 
lopetettava.

Tarkistus 571
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tutkimus, jossa käytetään ihmisalkion 
kantasoluja;

Or. en

Tarkistus 572
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) tutkimus, johon liittyy ihmisen 
munasolujen, kudosten ja solujen 
luovuttaminen ja sijaissynnytys; 

Or. en



AM\907403FI.doc 39/140 PE492.710v01-00

FI

Tarkistus 573
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) tutkimus, johon liittyy emon 
tahallinen erottaminen jälkeläisestään;

Or. en

Perustelu

Hankkeita, joihin liittyy emon erottaminen jälkeläisestään, arvostellaan laajasti, koska ei 
voida hyväksyä tällaista eläimelle aiheutettua kärsimystä. Tämänkaltaisia hankkeita ei pitäisi 
tukea julkisin varoin.

Tarkistus 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan eivät 
kuulu oikeussubjektit (mahdolliset 
liitännäisosallistujat mukaan luettuina), 
joiden osallistuminen niiden tavoitteiden, 
sijoittautumispaikan tai toiminnan 
luonteen tai sijainnin vuoksi saisi aikaan 
tilanteen, jossa Euroopan unioni 
tunnustaisi lailliseksi sellaisen tilanteen, 
joka on aiheutunut kansainvälisen 
oikeuden (myös kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden) vakavasta 
rikkomuksesta, joka on vahvistettu YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 
tai Kansainvälisen tuomioistuimen 
tuomiossa tai neuvoa-antavassa 
lausunnossa, tai auttaisi tai avustaisi 
tällaisen tilanteen säilyttämisessä;
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Or. en

Tarkistus 575
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Horisontti 2020 -puiteohjelmaan eivät 
saa osallistua yritykset, jotka on 
perustettu sellaisessa kolmannessa 
maassa, jossa kyseinen kolmas maa 
markkinoi itseään offshore-
rahoituskeskuksena tai jossa ei kanneta 
lainkaan veroja tai ne ovat ainoastaan 
nimellisiä, jossa tosiasiallinen 
tietojenvaihto ulkomaisten 
veroviranomaisten kanssa puuttuu, 
lainsäädäntö tai oikeudelliset tai 
hallinnolliset määräykset eivät ole 
avoimia tai ei ole merkittävän paikallisen 
läsnäolon vaatimusta;

Or. en

Tarkistus 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 

4. Aikuisen ihmisen, napanuoran verestä 
saatavia ja ihmisalkion kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Ihmisalkion 
kantasoluja koskevaa tutkimusta voidaan 
tehdä vain ylijäämäalkioilla, jotka on 
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jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

saatu koeputkihedelmöityksen puitteissa 
ja joiden avulla ei pyritä hankkimaan 
lasta. Rahoitusta ei myönnetä sellaiselle 
tutkimukselle, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tietyssä jäsenvaltiossa 
kiellettyjä tutkimustoimia ei rahoiteta 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Kaikenlaisilla 
kantasoluilla tehtävää lääketieteellistä 
tutkimusta on kuitenkin rahoitettava 
niissä jäsenvaltioissa, joissa tällainen 
toiminta on sallittua.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää omaksua objektiivinen, suvaitseva ja puolueeton lähestymistapa arkaluonteiseen 
kysymykseen, joka koskee erityyppisillä kantasoluilla ja erityisesti ylimääräisillä alkioilla 
tehtävää tutkimusta.

Tarkistus 577
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden lainsäädännöstä riippuen 
on myös mahdollista rahoittaa tutkimusta, 
jossa pyritään luomaan ihmisalkioita 
ainoastaan tutkimustarkoituksiin tai 
kantasolujen tuottamista varten, 
esimerkiksi somaattisten solujen tuman 
siirron avulla, jos kyseistä tutkimusta ei 
voida toteuttaa ylijäämäalkioilla. 
Rahoitusta ei myönnetä sellaiselle 
tutkimukselle, joka on kielletty kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tietyssä jäsenvaltiossa 
kiellettyjä tutkimustoimia ei rahoiteta 
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kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 578
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. On tuettava tutkimustoimia, joiden 
tavoitteena on kehittää ja parantaa 
aikuisen ihmisen kantasoluihin perustuvia 
hoitoja. Aikuisten ihmisten kantasolujen 
tutkimukseen voidaan myöntää rahoitusta
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Tukea on 
myönnettävä erityisesti napanuoran 
veressä olevien kantasolujen ja 
indusoitujen pluripotenttien kantasolujen 
tutkimukseen. Rahoitusta ei myönnetä 
sellaiselle tutkimukselle, joka on kielletty 
kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. it

Tarkistus 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 

4. Muun tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
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lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Liittyy Angelika Nieblerin ehdottamiin tarkistuksiin 16 artiklan 3 kohdan c a alakohdan (uusi) 
ja 16 artiklan 3 kohdan c b alakohdan (uusi) luomiseksi. 

Tarkistus 580
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Muun tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 581
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 

4. Muun tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
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tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. it

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 16 artiklan 3 kohdan c alakohdan kanssa, jossa kielletään 
ihmisalkion kantasoluja käyttävä tutkimus. 

Tarkistus 582
Algirdas Saudargas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Muun tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 583
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta



AM\907403FI.doc 45/140 PE492.710v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Muun tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 584
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ihmisen – sekä aikuisen ihmisen että 
ihmisalkion – kantasoluja koskevaa 
tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Muun tyyppisiä ihmisen kantasoluja 
koskevaa tutkimusta voidaan rahoittaa 
tutkimusehdotuksen sisällön ja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan. Rahoitusta ei 
myönnetä sellaiselle tutkimukselle, joka on 
kielletty kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyssä 
jäsenvaltiossa kiellettyjä tutkimustoimia ei 
rahoiteta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Tutkimusta, jossa pyritään luomaan 
ihmisalkioita ainoastaan 
tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 
tuottamista varten, esimerkiksi 
somaattisten solujen tuman siirron avulla, 
voidaan rahoittaa asianomaisten 
jäsenvaltioiden luvalla, jos tutkimusta ei 
voida toteuttaa käyttämällä 
ylijäämäalkioita. Ylijäämäisten 
ihmisalkioiden tutkimukseen liittyviin 
hankkeisiin, joihin sisältyy kantasolujen 
tuottamista, voidaan myöntää rahoitusta.

Or. en

Perustelu

Ylijäämäalkioiden käyttö ei aina täytä tutkimuksen tarkoitusta. Koeputkihedelmöityksen 
ylijäämäalkioiden laatu ei aina ole paras mahdollinen, mikä voi vääristää tutkimustuloksia.
Uusien alkioiden luominen somaattisten solujen tuman siirron avulla on välttämätöntä 
tulevaisuudessa ihmisalkion kantasoluihin liittyvän tutkimuksen tulosten käyttämiseksi 
hoitotarkoituksessa.

Tarkistus 586
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annetun 
direktiivin 2010/63/EU soveltamisalaan 
kuuluvaan eläinkokeita hyödyntävään 
EU:n rahoittamaan tutkimukseen 
sovelletaan ankaraa ja avointa eettisesti ja 
tieteellisesti asianmukaista 
tarkastusprosessia, mukaan lukien 
eläinmallien asiaankuuluvuutta ihmisten 
tilanteelle koskevien väitteiden 
täysimääräinen perustelu, ja vaatimus 
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kaikkien EU:n rahoittamien 
eläinkokeiden jälkiarvioinnista, 
eläinlajista tai toimenpiteiden 
vakavuudesta riippumatta.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi täytettävä direktiivin 2010/63/EU vaatimukset 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjen eläinten suojelusta. Kun eläimiä käytetään kokeisiin, 
vaaditaan kattava hankkeen arviointi. Lisäksi kun, EU:n rahoittama eläintutkimus on 
kyseessä, olisi myös tehtävä takautuva arviointi sen varmistamiseksi, että eläinmallien 
asiaankuuluvuutta ihmisten tilanteelle seurataan jatkuvasti, jotta voidaan antaa niistä tietoja 
tulevia rahoituspäätöksiä varten tehdä siten parempia päätöksiä.

Tarkistus 587
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa esitettyjä 
tutkimusaloja voidaan tarkastella
uudelleen tieteellisen edistymisen pohjalta 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
väliarvioinnin yhteydessä.

5. Jos edellä 3 kohdassa esitettyjä 
tutkimusaloja on tarkasteltava uudelleen 
tieteellisen edistymisen pohjalta 26 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun väliarvioinnin 
yhteydessä, komissio tekee sen 
lainsäädäntöehdotuksen kautta.

Or. en

Tarkistus 588
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikista turvallisuustutkimuksen alan 
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ehdotuspyynnöistä on tehtävä eettisten ja 
yhteiskunnallisten vaikutusten 
ennakkoarviointi, ja kaikista 
rahoitettavaksi ehdotetuista hankkeista on 
tehtävä eettinen arvio täytäntöönpanon 
aikana. Vaikutusten ennakkoarviointi ja 
eettinen tarkastelu on ulotettava 
yksityisyyden ja tietojen suojaamisen 
tiukkoja rajoja pitemmälle, ja niissä on 
otettava huomioon taustalla olevan 
turvallisuutta koskevan T&K-asialistan 
laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset. 
Olennaista eettisiin ja/tai 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvää 
huolta aiheuttavia ehdotuspyyntöjä on 
seurattava ja valvottava tarkemmin.

Or. en

Tarkistus 589
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia ja politiikkoja, 
kuten rakennerahastoja, yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME), Yhteinen Erasmus-
ohjelmaa, Life-ohjelmaa ja 
Eurooppa 2020 -strategiaa.

Or. en

Tarkistus 590
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja, yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevaa 
ohjelmaa (COSME), 
Yhteinen Erasmus -ohjelmaa, Life +-
ojhelmaa, ja Eurooppa 2020 -strategiaa 
sekä jäsenvaltioiden rahoitusta 
tutkimukseen ja innovointiin.

Or. en

Tarkistus 591
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja ja alue- ja 
koheesiopolitiikan mukaisia erityisiä tuki-
ja korvausohjelmia ja -toimia.

Or. pt

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastoihin kuuluvien unionin rahoitusohjelmien, mukaan lukien eritysohjelmat ja -
toimet, olisi täydennettävä toisiaan.

Tarkistus 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja ja yritysten kilpailukykyä
ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa 
(COSME).

Or. en

Tarkistus 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja.

Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön tavalla, joka täydentää muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja, yritysten kilpailukykyä 
ja pk-yrityksiä koskevaa ohjelmaa 
(COSME) ja 
Yhteinen Erasmus -ohjelmaa.

Or. en

Tarkistus 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelman 
pääpainon on kuitenkin oltava 
huippututkimuksen rahoittamisessa.
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Rakennerahastoilla on suuri merkitys 
valmiuksien parantamisessa ja tien 
tarjoamisessa huippuosaamiseen, jotta 
voidaan kehittää huippuhankkeita, jotka 
voivat kilpailla Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta myönnettävästä 
rahoituksesta.
Tutkimusta ja innovointia tukevat 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
koheesiopolitiikan yhteisvaikutukset 
toteutuvat koordinoiduin 
täytäntöönpanotoimin ja täydentävin 
toimin. Tarvittaessa edistetään näiden 
kahden välineen yhteentoimivuutta ja 
luodaan kannustimia kumulatiiviselle tai
yhdistetylle rahoitukselle.

Or. en

Tarkistus 595
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisilla ja alueellisilla varoilla 
olisi tuettava myönteisesti arvioituja 
hankkeita, kuten Euroopan 
tutkimusneuvostoa, Marie Curie -
ohjelmaa tai yhteistyötoimia, jotka 
täyttävät huippuosaamista koskevat 
vaatimukset mutta joille ei ole riittävää 
rahoitusta Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 596
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Synergia suhteessa rakennerahastoihin

Rakennerahastoja pitäisi hyödyntää 
täysipainoisesti voimavarojen 
rakentamisen tukemiseksi alueilla 
määrätietoisin toimenpitein, jotka 
tähtäävät osaamiskeskusten 
perustamiseen.

Or. en

Tarkistus 597
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Kansalaisyhteiskunnan järjestöt 

(1) Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen riittävä osallistuminen ja 
innovaatiovaikutus Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan. Kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi 
osana arviointi- ja seurantajärjestelyjä.
(2) On kiinnitettävä erityistä huomiota 
aloitteisiin, joiden tavoitteena on lisätä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
tietoisuutta Horisontti 2020 
puiteohjelmasta annettavasta 
rahoituksesta ja helpottaa sen saamista. 
Horisontti 2020 -puiteohjelma ja muita 
unionin rahoitusohjelmia, kuten 
rakennerahastoja, on käytettävä tähän 
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tarkoitukseen.
(3) Kansalaisyhteiskunnan järjestöjä 
kuullaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanon, suunnittelun, 
seurannan ja arvioinnin aikana.

Or. en

Tarkistus 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Huippuosaamismerkki

Horisontti 2020 -puiteohjelmalla 
edistetään osaamiskeskusten 
tunnistamista, niiden potentiaalin 
arviointia ja niiden näkyvyyden lisäämistä 
huippuosaamismerkin käyttöönotolla.

Or. en

Tarkistus 599
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pienet ja keskisuuret yritykset Yksityissektori sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset

Or. en
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Tarkistus 600
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan yksityissektorin ja 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
jäljempänä 'pk-yritykset', lisääntynyt
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. 
Yksityissektorin osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan yksityissektorin, 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, 
jäljempänä 'pk-yritykset', lisääntynyt
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. 
Yksityissektorin ja erityisesti pk-yritysten 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 602
Hermann Winkler
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', 
lisääntynyt osallistuminen ja 
innovaatiovaikutus Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan. Pk-yritysten 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.

Or. de

Tarkistus 603
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen sekä tutkimus- ja 
innovaatiovaikutus Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan. Pk-yritysten 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.

Or. ro

Tarkistus 604
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanoon. Pk-yritysten 
osallistumisesta on tehtävä määrällinen ja 
laadullinen arviointi osana arviointi- ja 
seurantajärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

1. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset', riittävä 
osallistuminen ja innovaatiovaikutus 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, varsinkin 
hankkeiden lähempänä ketjun 
markkinapäätä oleviin vaiheisiin. Pk-
yritysten osallistumisesta on tehtävä 
määrällinen ja laadullinen arviointi osana 
arviointi- ja seurantajärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 606
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

2. Erityistoimia toteutetaan perustamalla 
pk-yritysten käyttöön monipuolinen 
rahoitusvälineistö. Erityistoimia 
perustetaan liitteen osassa II olevassa 
3.3 kohdan a alakohdassa esitetyn 
erityistavoitteen "Innovointi pk-
yrityksissä" mukaisesti. Näissä toimissa 
pannaan suuri paino kaikentyyppisille 
innovoiville pk-yrityksille tarkoitetun 
kohdennetun välineen rahoittamiseen ja 
täytäntöönpanoon, ja kyseiset toimet
toteutetaan johdonmukaisesti yhden 
erityisen hallintorakenteen avulla ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla. Pk-
yrityksiä koskevaa kohdennettua välinettä 
toteutetaan liitteen I osassa II olevassa 
1 kohdassa esitetyssä erityistavoitteessa
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa mainituilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 607
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I 
osassa II olevassa 1 kohdassa esitetyssä
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 

2. Kaikentyyppisille innovoiville pk-
yrityksille tarkoitettu, kohdennettu väline 
perustetaan yhtenäisen hallintoelimen 
alaisuuteen ja se toteutetaan 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa kuvatulla 
tavalla. Tämä väline liittyy temaattisesti 
liitteen I osassa II olevassa 1 kohdassa 
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toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, 
kuten erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

esitettyyn erityistavoitteeseen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kuhunkin 
liitteen I osassa III olevassa 1–7 kohdassa 
esitetyn painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteeseen.

Or. en

Tarkistus 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan. On 
erittäin tärkeää, että pk-yritykset 
integroituvat täysin koko arvoketjuun, 
jotta ne voivat hyödyntää kaikkia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tarjoamia 
mahdollisuuksia;

Or. en
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Perustelu

Pk-yritykset ovat olennainen osa monien alojen teollista rakennetta. Hankkijoina ja 
alihankkijoina ne ovat tärkeitä tuotantoketjun lenkkejä. Siksi on tärkeää, että pk-yritykset 
osallistuvat integroituihin toimiin alkuperäisten laitevalmistajien, muiden hankkijoiden, myös 
suuryritysten, sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa ja että pk-yritykset eivät toimi 
erillään omassa ohjelmassaan.

Tarkistus 609
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

2. Pk-yrityksiä koskevia erityistoimia 
toteutetaan liitteen I osassa II olevassa 
1 kohdassa esitetyssä erityistavoitteessa 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan muun muassa pk-yrityksille 
kohdennetun ja erityisesti kaiken 
tyyppisille innovaatiovalmiuksia laajassa 
mielessä omaaville pk-yrityksille 
suunnatun välineen muodossa, ja ne 
toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

Or. en

Tarkistus 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

2. Pk-yrityksiä koskevia erityistoimia 
toteutetaan liitteen I osassa II olevassa 
1 kohdassa esitetyssä erityistavoitteessa 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan muun muassa pk-yrityksille 
kohdennetun ja erityisesti kaiken 
tyyppisille innovaatiovalmiuksia omaaville 
pk-yrityksille suunnatun välineen 
muodossa, ja ne toteutetaan 
johdonmukaisella ja pk-yritysten tarpeita 
vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

Or. en
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Tarkistus 611
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 3.3 
kohdan a alakohdassa, kuvataan.

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 3.3 
kohdan a alakohdassa, kuvataan, siten, että 
samalla noudatetaan täysin 
toissijaisuusperiaatetta ja tavoitellaan 
eurooppalaista lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
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esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan yhtenäisen 
hallintorakenteen avulla,
johdonmukaisella ja pk-yritysten tarpeita 
vastaavalla tavalla, kuten 
erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

Or. en

Perustelu

Koska rahoitus on peräisin eri budjettikohdista (teollinen johtoasema, erityiset 
yhteiskunnalliset haasteet jne.), vaarana on, että komission eri pääosastot tai yksiköt voivat 
kehittää tai toteuttaa omia ohjelmavaihtoehtojaan.

Tarkistus 613
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun välineen muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 

2. Erityistoimia toteutetaan liitteen I osassa 
II olevassa 1 kohdassa esitetyssä 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa. Nämä erityistoimet 
toteutetaan pk-yrityksille kohdennetun ja 
erityisesti kaiken tyyppisille 
innovaatiovalmiuksia omaaville pk-
yrityksille suunnatun ohjelman muodossa, 
ja ne toteutetaan johdonmukaisella ja pk-
yritysten tarpeita vastaavalla tavalla, kuten 
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erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

erityistavoitteessa "Innovointi pk-
yrityksissä", liitteen I osassa II olevan 
3.3 kohdan a alakohdassa, kuvataan.

Or. en

Perustelu

Jotta pk-yrityksiä koskevia kysymyksiä voitaisiin käsitellä tehokkaasti ja varmistaa pk-
yrityksiä koskevien erityistoimien asianmukainen ja tehokas täytäntöönpano sekä maksimoida 
Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpano, on välttämätöntä sisällyttää nämä toimet 
ohjelmaan, jossa määritellään myös niiden talousarvio ja rakenne, joka vastaa niiden 
täytäntöönpanosta ja joka kykenee myös vastaamaan pk-yrityksiä ja niiden yhteistyötä 
kumppanien kanssa koskevista käytännön rajoitteista.

Tarkistus 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 30 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" 
kokonaisbudjetista ja 15 prosenttia 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" budjetista menee pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 615
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
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yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 30 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. it

Perustelu

On tärkeää kannustaa pk-yritysten osallistumista puiteohjelmaan laajemmassa määrin kuin 
komissio on esittänyt.

Tarkistus 616
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan mukaisesti 
20 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista olisi mentävä pk-
yrityksille.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten osallistumisen lisääminen on ratkaisevan tärkeää dynaamisten ja innovatiivisten 
yritysten, uusyritysten sekä tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen spin off -yritysten 
innovointivoimien kanavoimiseksi innovatiivisiin ratkaisuihin ja Horisontti 2020 -
puiteohjelman kaikkinaiseen menestykseen. Koska seitsemäs puiteohjelma saavuttaa 
todennäköisesti 15 prosentin tavoitteen, tarvitaan kunnianhimoista mutta realistista ja 
saavutettavaa tavoitetta, jotta pk-yritysten innovatiivista potentiaalia voidaan täysin 
hyödyntää.
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Tarkistus 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta
kokonaistalousarviosta vähintään 
20 prosenttia käytetään pk-yrityksille
kohdennetun välineen yhteydessä edellä 
olevan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 618
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan on johdettava 
siihen, että vähintään 20 prosenttia
Horisontti 2020 -puiteohjelman
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.
Vähintään 10 prosenttia Horisontti 
2020 -puiteohjelman budjetista menee pk-
yritysvälineen täytäntöönpanoon.

Or. en
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Tarkistus 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 20 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. en

Perustelu

Artiklaa olisi muutettava pk-yrityksille osoitettavan budjettiosuuden kasvattamiseksi 15 
prosentista 20 prosenttiin.

Tarkistus 620
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan olisi 
johdettava siihen, että vähintään 
20 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. it
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Perustelu

Pk-yritysten vaikutuksen EU:n talouteen, tuottavuuteen, työpaikkojen luomiseen ja 
innovaatiovalmiuksiin, kyseisille aloille olisi osoitettava vähintään 20 prosenttia 
kokonaistalousarviosta.

Tarkistus 621
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 622
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan olisi 
johdettava siihen, että yli 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.
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Or. en

Tarkistus 623
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan olisi 
johdettava siihen, että vähintään 
15 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 624
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että vähintään
15 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. ro
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Tarkistus 625
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että vähintään
15 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 626
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että vähintään
15 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 627
Angelika Niebler
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että vähintään
15 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. de

Perustelu

Jotta 15:tä prosenttia ei pidettäisi pk-yrityksille menevän rahoituksen kattona ja jotta 
säilytettäisiin pk-yritysten mahdollisuus saada enemmän kuin 15 prosenttia, sanamuotoa 
"vähintään" ei ole tarpeen käyttää. 

Tarkistus 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan olisi 
johdettava siihen, että merkittävä osuus
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.
Yksityisen sektorin edunsaajien odotetaan 
saavan huomattavan osuuden Horisontti 
2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta.

Or. en
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Tarkistus 629
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille 
ja/tai pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan odotetaan 
johtavan siihen, että noin 15 prosenttia 
erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatun 
yhdennetyn lähestymistavan ja 
hakumenettelyjen yksinkertaistamisen 
olisi johdettava siihen, että noin 
15 prosenttia erityistavoitteen "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja 
painopistealueen "Yhteiskunnalliset 
haasteet" yhteenlasketusta 
kokonaisbudjetista menee pk-yrityksille.

Or. en
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Tarkistus 631
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pk-yritysväline toteutetaan 
ensisijaisesti alhaalta ylöspäin 
suuntauvan lähestymistavan avulla. 
Täytäntöönpanossa keskitytään 
yksinomaan liitteen I osassa II olevassa 
1 kohdassa esitetyssä erityistavoitteessa 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja kussakin 
liitteen I osassa III olevassa 1–6 kohdassa 
esitetyssä painopistealueen 
"Yhteiskunnalliset haasteet"
erityistavoitteessa mainittuihin 
ensisijaisiin alueisiin. Sitä voidaan myös 
käyttää välineenä esikaupallisissa 
hankinnoissa tai innovatiivisten 
ratkaisujen hankinnoissa tunnistettua 
yhteistä tarvetta varten, joka koskee EU:n 
julkisista hankinnoista vastaavia tahoja 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 632
Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 ja 3 kohdan säännösten 
mukaisesti komissio toteuttaa arviointeja 
ja rekisteröi pk-yritysten 
tutkimusohjelmiin osallistumisen asteen. 
Jos 15 prosentin tavoitearvoa ei saavuteta, 
komissio tarkastelee tilanteen syitä ja 
ehdottaa viipymättä uusia toimia 
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tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään kymmenen prosenttia 2 ja 
3 pilarin talousarviosta olisi varattava pk-
yrityksille kohdennetulle välineelle.

Or. en

Tarkistus 634
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. On myös kiinnitettävä erityistä 
huomiota pk-yritysten asianmukaiseen 
edustukseen eurooppalaisen 
tutkimusalueen ja varsinkin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
hallintorakenteissa.

Or. en

Tarkistus 635
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Yhteisyöhankkeet ja kumppanuusohjelma
Horisontti 2020 -puiteohjelma pannaan 
täytäntöön ensisijaisesti kansainvälisten 
yhteistyöhankkeiden kautta, jotka 
toteutetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
vuosittaisten työohjelmien mukaisten 
ehdotuspyyntöjen perusteella. Näitä 
hankkeita täydentävät julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet sekä 
julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet, 
jotka suunnitellaan yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Nopeutetun innovoinnin väline

1. Jotta voidaan nopeuttaa innovaatioiden 
kaupan saattamista ja levitystä, 
20 prosenttia erityistavoitteeseen 
"Johtoasema mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja III osan 
"Yhteiskunnalliset haasteet" kuhunkin 
osioon varatusta unionin rahoituksesta on 
osoitettava nopeutetun innovoinnin 
välineelle.
2. Nopeutetun innovoinnin väline 
perustuu alhaalta ylöspäin -logiikkaan, ja 
sillä vauhditetaan huomattavasti uusien 
ideoiden pääsyä markkinoille. Sen 
odotetaan lisäävän teollisuuden sekä pk-
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yritysten ja ensimmäistä kertaa hakevien 
osallistumista Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan. Täten sillä vauhditetaan 
yksityisen sektorin tutkimus-, kehittämis-
ja innovointi-investointeja, edistetään 
tutkimusta ja innovointia, jossa 
keskitytään lisäarvon luomiseen ja 
nopeutetaan uuden teknologian 
kypsymistä innovaatiotuotteiksi, joilla on 
kysyntää, ja siten uusien yritysten 
syntymistä sekä talouden ja työllisyyden 
kasvua.
3. Toimet kattavat koko innovaatiosyklin, 
mutta niissä olisi keskityttävä innovointiin 
liittyviin toimiin, kokeelliseen ja 
esikaupalliseen kehittämiseen, johon 
kuuluu kehitysvaiheet teknologian 
demonstroinnista aina kaupan 
saattamiseen, mukaan lukien 
pilottitoimet, demonstrointi, 
testausalustat, esinormatiivinen tutkimus, 
normien vahvistaminen ja innovaatioiden 
markkinoille saattaminen.
4. Nopeutetun innovoinnin väline 
pannaan täytäntöön näkyvänä 
rahoitusvälineenä, joka mahdollistaa 
yksinkertaisen ja nopean pääsyn 
soveltavaan, yhteistyössä tehtävään 
tutkimukseen erityisen asetuksessa 
(EU) N:o xxxx/2012 [osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevat säännöt] 
säädetyn valintaprosessin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman tarkoituksena on suuntautua innovointiin, joten ohjelmassa 
on tarjottava ainakin yksi väline, jonka avulla on järjestelmällisesti mahdollista arvioida ja 
rahoittaa innovatiivisia ideoita milloin tahansa soveltaen nopeaa, standardoitua ja 
luotettavaa menettelyä. Välineellä, jossa sovelletaan 'avoimia ehdotuspyyntöjä' tai 'alhaalta 
ylöspäin etenevää lähestymistapaa' ja jossa avustuksen myöntämisaika on kuusi kuukautta, 
voidaan varmistaa, että innovatiiviset ideat eivät vanhennu ennen kuin hanke voi lopulta 
alkaa. Tämä lisää myös teollisuuden osallistumista.
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Tarkistus 637
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet, joihin jäsenvaltiot voivat 
osallistua, perustuvat siihen, että 
jäsenvaltiot voivat joustavasti päättää 
kansallisella tasolla, haluavatko ne tukea 
kumppanuuksia ja kuinka ne haluavat 
tukea niitä, tämän kuitenkaan estämättä 
parhaiden eurooppalaisten toimijoiden 
osallistumista.

Or. en

Tarkistus 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
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teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita.

teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita. Huippuosaamisen olisi oltava 
tärkein peruste osallistujien valinnassa.

Or. en

Tarkistus 639
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten tutkimus- ja 
innovointitoimien kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita.

1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
joissa kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan sellaisten "esikilpailullisten"
tutkimus- ja innovointitoimien kehittämistä 
ja täytäntöönpanoa, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä unionin kilpailukyvylle ja sen 
teollisuuden johtoasemalle tai jotka 
koskevat erityisiä yhteiskunnallisia 
haasteita.

Or. en

Tarkistus 640
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan,
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SEUT-sopimuksen 187 artiklan 
mukaisesti perustetuille uusille julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille; ja 
muille asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua;

ja muille asetuksen (EU) N:o XX/2012 
[uusi varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 
kohdan b alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille 
kustannushyötyanalyysin sekä niiden 
hallinnon ja toiminnan avoimuutta, 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta koskevan 
perusteellisen arvioinnin pohjalta sillä 
edellytyksellä, että 3 kohdassa säädetyt 
perusteet täyttyvät;

Or. en

Tarkistus 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisesti 
perustetuille uusille julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksille; ja muille 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua;

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisesti 
perustetuille uusille julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksille; ja muille 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua; Komissio 
tarjoaa yhden ainoan rahoituslähteen, 
paitsi jos komission ja jäsenvaltioiden 
välillä on selkeä sopimus siitä, että jonkin 
erityisaloitteen yhteiseen rahoitukseen on 
riittävä talousarvio.

Or. en
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Perustelu

Vakiintuneilla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla on suuret hallintomenot, ja 
niiden valmistelu vie aikaa. Määritellyt kriteerit täyttävien uusien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien olisi perustuttava rahoitusmalliin, jossa on yksi ainoa 
rahoituslähde. Yksi ainoa rahoituslähde Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on paras ratkaisu, 
jotta voidaan yksinkertaistaa hankkeiden täytäntöönpanoa ja varmistaa tasavertaiset 
osallistumismahdollisuudet eri osallistujamaissa.

Tarkistus 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisesti 
perustetuille uusille julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksille; ja muille 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua;

a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä muutetaan; 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisesti 
perustetuille uusille julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksille; ja muille 
asetuksen (EU) N:o XX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden, nykyisten unionin poliittisten 
tavoitteiden noudattamisen ja tarvittavien 
resurssien suuruuden vuoksi perusteltua;

Or. en

Tarkistus 643
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden välillä tehtävä sopimus, 
jossa määritellään kumppanuuden 
tavoitteet, kumppaneiden sitoumukset, 
keskeiset suorituskykyindikaattorit ja 
toteutettavat tuotokset, sekä yksilöidään 
niiden tutkimus- ja innovointitoimet, joihin 
tarvitaan tukea Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta.

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden välillä tehtävä sopimus, 
jossa määritellään kumppanuuden 
tavoitteet, kumppaneiden sitoumukset, 
kumppaneiden roolit ja vastuut, hyvän 
hallintotavan periaatteet, joilla 
varmistetaan toiminnan avoimuus ja 
sidosryhmien osallistuminen, keskeiset 
suorituskykyindikaattorit ja toteutettavat 
tuotokset sekä yksilöidään niiden tutkimus-
ja innovointitoimet, joihin tarvitaan tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 644
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Poikkeuksellisissa tilanteissa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman nojalla 
voidaan käynnistää uusia julkisen ja 
yksityisen sektorin välisiä 
kumppanuuksia, kunhan määritellyt 
arviointiperusteet täytetään, tällainen 
käynnistäminen on perusteltua 
tavoitteiden soveltamisalan perusteella ja 
voidaan osoittaa, että millään muulla 
kumppanuusmuodolla tai 
rahoitusvälineellä ei voida saavuttaa 
haluttua tavoitetta tai luoda tarvittavaa 
vipuvaikutusta ja toimijoiden 
osallistamista.

Or. en
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Tarkistus 645
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Uusia SEUT 187 artiklan mukaisia 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia ei perusteta. 

Or. en

Tarkistus 646
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä avoimella 
ja läpinäkyvällä tavalla seuraavien 
kriteerien pohjalta:

3. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä, 
perustettava ja toteutettava avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla. Kaikki uudet 
kumppanuudet perustetaan seuraavien 
kriteerien pohjalta:

Or. en

Tarkistus 647
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä avoimella 
ja läpinäkyvällä tavalla seuraavien 

3. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä ja 
toteutettava avoimella ja läpinäkyvällä 
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kriteerien pohjalta: tavalla seuraavien kriteerien pohjalta:

Or. ro

Tarkistus 648
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla; a) a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden lisäarvo, joka perustuu 
tutkimustulosten ja innovaatioiden 
tuomiseen markkinoille aloilla, joilla pk-
yrityksillä on keskeinen osuus kasvun 
synnyttämisessä paikallisella tasolla;

Or. en

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella voi olla hyvin strateginen ja tehokas rooli pk-
yritysten kehittämisessä myös sen tuottaman alueellisen vaikutuksen ansiosta.

Tarkistus 649
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla; a) toiminnan lisäarvon osoittaminen
unionin tasolla;

Or. en
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Tarkistus 650
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin määrittelemällä koko 
Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteiset 
tavoitteet, selkeät ja mitattavissa olevat 
yhteiskunnalliset ja kilpailukykyyn 
liittyvät tavoitteet, myös työpaikkojen ja 
yritysten luomista, tekijänoikeuksien ja 
patenttien luomista sekä koulutusta 
koskevat tavoitteet, ja ottamalla vastuun 
näiden tavoitteiden saavuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 651
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

b) vaikutus teollisuuden kilpailukyvyn 
mahdolliseen parantumiseen, kestävään 
kasvuun ja sosioekonomisiin kysymyksiin 
ottaen huomioon, että yksittäisten 
hankkeiden mahdollista hyötyä ei 
välttämättä voida täysin määritellä 
etukäteen;

Or. en
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Tarkistus 652
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

b) mahdollinen vaikutus 
yhteiskunnallisten näkökohtien, 
kestävyyden tai teollisuuden kilpailukyvyn 
käsittelyyn;

Or. en

Tarkistus 653
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
työpaikkojen luomiseen, kestävään 
kasvuun ja sosioekonomisiin kysymyksiin 
sekä yhteiskunnallisiin haasteisiin;

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitussäännöillä, mukaan lukien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksilla, olisi vastattava pakottaviin sosioekonomisiin tarpeisiin, kuten 
työpaikkojen luomisen tarpeeseen, ja niillä olisi varmistettava Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osassa III mainittuihin yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvän synergian parantaminen 
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Tarkistus 654
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun, työpaikkojen 
luomiseen ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin;

Or. en

Tarkistus 655
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;

c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;
erityisesti taloudellinen sitoutuminen, 
yksityisen sektorin käteisvarat mukaan 
luettuina;

Or. en

Tarkistus 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;

c) kaikkien kumppanien sitoutuminen 
yhteisen vision ja selkeästi määriteltyjen 
tavoitteiden pohjalta;
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Or. en

Perustelu

Pitkäaikaista sitoutumista koskeva pyyntö on vaikea yksityissektorille.; Nykyisessä 
taloustilanteessa teollisuuden suunnittelukaudet ovat entisestään paljon lyhentyneet. 
Taloustilanne ei ole riittävän vakaa, jotta voitaisiin odottaa yksityissektorin sitovan 
resurssejaan ja budjettiaan useiksi vuosiksi. Tarvitaan lisää joustavuutta.

Tarkistus 657
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) useiden muiden kuin yksityissektorin 
kumppanien mukaan ottaminen, 
erityisesti yliopistojen ja tutkijoiden vahva 
osallistuminen, pk-yritysten tehokkaan 
sitoutumisen osoittaminen ja muiden 
toimijoiden, kuten julkisten yhtiöiden sekä 
voittoa tavoittelemattomien ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 658
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kunkin kumppanin roolin selkeä 
määrittely ja sovitut keskeiset 
suorituskykyindikaattorit valitulle 
ajanjaksolle.

e) kunkin kumppanin roolin ja vastuiden
selkeä määrittely ja sovitut keskeiset 
suorituskykyindikaattorit valitulle 
ajanjaksolle.
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Or. en

Tarkistus 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kyky tukea tutkijoiden, potilaiden ja 
sidosryhmien verkostojen luomista ja 
vahvistamista niiden, asianomaisten 
alojen, instituutioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden 
ja vaihtojen parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 660
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) avoin, läpinäkyvä ja osallistava 
hallintojärjestelmä ja moitteettoman 
varainhoidon periaatteet;

Or. en
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Tarkistus 661
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) koko arvoketjun kaikkien 
halukkaiden kumppanien, myös 
loppukäyttäjien, pk-yritysten ja 
tutkimuslaitosten, osallistuminen 
kumppanuuteen;

Or. en

Tarkistus 662
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) sitoutuminen osaamiskolmion 
sisällyttämisen varmistaviin toimiin: 
koulutukseen, tutkimukseen ja 
innovointiin;

Or. en

Tarkistus 663
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio tarkastelee ja arvioi 
perusteellisesti seitsemännen 
puiteohjelman nojalla perustettujen 
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kumppanuuksien (yhteiset teknologia-
aloitteet, Euroopan elvytysohjelman 
alaiset julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
alaiset osaamis- ja innovointiyhteisöt) 
vaikutusta ennen kuin se vahvistaa tuet 
nykyisille kumppanuuksille tai päättää 
uusien kumppanuuksien tukemisesta.
Komissio esittää tämän arvioinnin 
perusteella Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpanon aikana 
ehdotuksia perustettujen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
hallinnoinnin ja toiminnan 
tehostamiseksi merkittävästi, jotta 
varmistetaan niiden vaikuttavuus ja 
tehokkuus sekä avoimuus ja läpinäkyvyys 
ja vältetään eturistiriidat.
Arvioinnissa ja uudelleentarkastelussa 
käsitellään erityisesti vaikutuksia pk-
yrityksiin ja pieniin 
tutkimusorganisaatioihin, jotta voidaan 
varmistaa kyseisten toimijoiden tiiviimpi 
osallistuminen sekä tutkimusohjelman 
laatimiseen että hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sekä olemassa olevia että uusia 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia on tarkasteltava 
perusteellisesti niiden eurooppalaisen 
lisäarvon analysoimiseksi viimeistään 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. Tarkastelun tulokset 
esitetään Euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos perusteellinen tarkastelu osoittaa, 
että eurooppalaista lisäarvoa koskevat 
kriteerit eivät ole tyydyttävästi täyttyneet, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
päättää olla jatkamatta näiden julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien 
rahoittamista.

Or. en

Tarkistus 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet saattavat julkisen varat 
kaikkien ulottuville avoimilla 
menettelyillä ja ensisijaisesti 
kilpailukykyisten ehdotuspyyntöjen kautta 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumissääntöjen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 667
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien 
lujittamista silloin, kun alueellisen, 
kansallisen tai kansainvälisen tason toimia 
toteutetaan yhdessä unionin alueella.

Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien 
lujittamista silloin, kun alueellisen, 
kansallisen tai kansainvälisen tason toimia 
toteutetaan yhdessä unionin alueella.
Julkisen sektorin sisäisten 
kumppanuuksien rahoittamiseen käytetty 
summa voi olla enintään 15 prosenttia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta.

Or. en

Tarkistus 668
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien 
lujittamista silloin, kun alueellisen, 
kansallisen tai kansainvälisen tason toimia 
toteutetaan yhdessä unionin alueella.

Horisontti 2020 -puiteohjelma edistää 
julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien 
lujittamista silloin, kun paikallisen, 
alueellisen, kansallisen tai kansainvälisen 
tason toimia koordinoidaan, 
yhdenmukaistetaan ja toteutetaan yhdessä 
unionin alueella.

Or. en
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Tarkistus 669
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun, johon voi kuulua 
tarvittaessa alueita ja kaupunkeja.
Unionin rahoitustuen saamisen ehtona on 
unionin lisäarvon syntyminen ja 
resurssien täydentävyys.

Or. en

Tarkistus 670
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden alueiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun, mieluummin niiden 
alueiden välillä, jotka kuuluvat samaan 
Euroregio-alueeseen tai samaan 
eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 
nojalla perustettuun eurooppalaiseen 
alueellisen yhteistyön yhtymään.

___________
* EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. it
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Tarkistus 671
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
jäsenvaltioiden sekä niiden kaupunkien ja 
alueiden väliseen yhteiseen 
ohjelmasuunnitteluun.

Or. en

Tarkistus 672
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus

b) unionin osallistuminen useiden 
jäsenvaltioiden toteuttamiin ohjelmiin 
SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

b) unionin osallistuminen SEUT-
sopimuksen 185 artiklan mukaisesti 
useiden jäsenvaltioiden ja tarvittaessa 
niiden kansallista tasoa alempana 
toimivien viranomaisten toteuttamiin 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

b) unionin osallistuminen useiden 
jäsenvaltioiden toteuttamiin ohjelmiin 
SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

b) unionin osallistuminen useiden 
alueellisten viranomaisten tai 
jäsenvaltioiden toteuttamiin ohjelmiin 
SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 674
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 
sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä. ERA-NET-välineessä voidaan 
ottaa tavoitteeksi yhteisiä ehdotuspyyntöjä 
ja toimia koskevien sääntöjen ja 
toteutustapojen yhdenmukaistaminen. Sitä 
voidaan käyttää myös SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisen aloitteen 
valmisteluun;

ERA-NET-välineessä voidaan ottaa 
tavoitteeksi yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja 
toimia koskevien sääntöjen ja 
toteutustapojen yhdenmukaistaminen. Sitä 
voidaan käyttää myös SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisen aloitteen 
valmisteluun;

Or. ro

Tarkistus 675
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 
sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä. ERA-NET-välineessä voidaan 
ottaa tavoitteeksi yhteisiä ehdotuspyyntöjä 
ja toimia koskevien sääntöjen ja 
toteutustapojen yhdenmukaistaminen. Sitä 
voidaan käyttää myös SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisen aloitteen 

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävä rahoitus riippuu osallistuvien 
tahojen yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja toimia
koskevista aikaisemmista tuloksista. ERA-
NET-välineessä voidaan ottaa tavoitteeksi 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja toimia 
koskevien sääntöjen ja toteutustapojen 
yhdenmukaistaminen. Sitä voidaan käyttää 
myös SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaisen aloitteen valmisteluun;
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valmisteluun;

Or. pl

Perustelu

Tutkimuksen jatkumisen ei saisi riippua pelkästään myönnetyn rahoituksen määrästä, vaan 
myös saavutetuista tuloksista.

Tarkistus 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 
sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä
määrillä. ERA-NET-välineessä voidaan 
ottaa tavoitteeksi yhteisiä ehdotuspyyntöjä 
ja toimia koskevien sääntöjen ja 
toteutustapojen yhdenmukaistaminen. Sitä 
voidaan käyttää myös SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisen aloitteen 
valmisteluun;

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 
sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä joko käteisenä tai 
luontoissuorituksena. ERA-NET-
välineessä voidaan ottaa tavoitteeksi 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja toimia 
koskevien sääntöjen ja toteutustapojen 
yhdenmukaistaminen. Sitä voidaan käyttää 
myös SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaisen aloitteen valmisteluun;

Or. en

Tarkistus 677
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 
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sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä. ERA-NET-välineessä voidaan 
ottaa tavoitteeksi yhteisiä ehdotuspyyntöjä 
ja toimia koskevien sääntöjen ja 
toteutustapojen yhdenmukaistaminen. Sitä 
voidaan käyttää myös SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisen aloitteen 
valmisteluun;

sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä joko käteisenä tai 
luontoissuorituksena. ERA-NET-
välineessä voidaan ottaa tavoitteeksi 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja toimia 
koskevien sääntöjen ja toteutustapojen 
yhdenmukaistaminen. Sitä voidaan käyttää 
myös SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaisen aloitteen valmisteluun;

Or. it

Perustelu

Jos osallistuvilla tahoilla ei ole riittäviä varoja käytettävissään, ne voivat silti osallistua 
merkittävällä tavalla tarjoamalla palveluita, tiloja tai työvoimaa.

Tarkistus 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 
sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä. ERA-NET-välineessä voidaan 
ottaa tavoitteeksi yhteisiä ehdotuspyyntöjä 
ja toimia koskevien sääntöjen ja 
toteutustapojen yhdenmukaistaminen. Sitä 
voidaan käyttää myös SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisen aloitteen 
valmisteluun;

Edellä olevaa a alakohtaa sovellettaessa 
täydentävän rahoituksen ehtona on, että 
osallistuvat tahot ovat etukäteen 
alustavasti sitoutuneet rahoittamaan 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja toimia 
käteisellä tai luontoissuorituksella. ERA-
NET-välineessä voidaan ottaa tavoitteeksi 
yhteisiä ehdotuspyyntöjä ja toimia 
koskevien sääntöjen ja toteutustapojen 
yhdenmukaistaminen. Sitä voidaan käyttää 
myös SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaisen aloitteen valmisteluun;

Or. en

Perustelu

Tätä artiklaa olisi muutettava, jotta voitaisiin käyttää mahdollisuutta hyväksyä osallistuvien 
tahojen rahoitussitoumukset rahana tai luontoissuorituksena.



AM\907403FI.doc 97/140 PE492.710v01-00

FI

Tarkistus 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa 
asianomaisia aloitteita ehdotetaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa tarvitaan 
erityistä täytäntöönpanorakennetta ja jossa 
osallistuvat maat ovat tiukasti sitoutuneet 
integrointiin tieteellisellä, hallinto- ja 
rahoitustasolla. Lisäksi b alakohdassa 
tarkoitettuja aloitteita koskevien ehdotusten 
yksilöinnissä otetaan huomioon kaikki 
seuraavat kriteerit:

Edellä olevaa b alakohtaa sovellettaessa 
asianomaisia aloitteita ehdotetaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa tarvitaan 
erityistä täytäntöönpanorakennetta ja jossa 
osallistuvat maat ja/tai alueet ovat tiukasti 
sitoutuneet integrointiin tieteellisellä, 
hallinto- ja rahoitustasolla. Lisäksi 
b alakohdassa tarkoitettuja aloitteita 
koskevien ehdotusten yksilöinnissä otetaan 
huomioon kaikki seuraavat kriteerit:

Or. en

Tarkistus 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten;

b) osallistuvien maiden ja/tai alueiden 
selkeät rahoitussitoumukset joko käteisenä 
tai luontoissuorituksena, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten;

Or. en

Tarkistus 681
Adam Gierek
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten;

b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset ja myönteiset tulokset 
sekä etukäteissitoumukset kansallisten 
ja/tai alueellisten investointien 
yhdistämisestä kansainvälistä tutkimusta ja 
innovointia varten;

Or. pl

Perustelu

Tutkimuksen jatkumisen ei saisi riippua pelkästään myönnetyn rahoituksen määrästä, vaan 
myös saavutetuista tuloksista.

Tarkistus 682
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten;

b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset joko käteisenä tai 
luontoissuorituksena, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten;

Or. it

Perustelu

Katso 20 artiklan 2 kohdan 2 alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osallistuvien maiden selkeät
rahoitussitoumukset, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten;

b) osallistuvien maiden ohjeelliset 
rahoitussitoumukset joko käteisenä tai 
luontoissuorituksena, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien mukauttamisesta 
kansainväliseen tutkimukseen ja 
innovointiin sekä resurssien 
yhdistämisestä tarvittaessa;

Or. en

Perustelu

Tätä artiklaa olisi muutettava, jotta voitaisiin käyttää mahdollisuutta hyväksyä osallistuvien 
tahojen rahoitussitoumukset rahana tai luontoissuorituksena.

Tarkistus 684
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toiminnan lisäarvo unionin tasolla; c) toiminnan lisäarvo jäsenvaltioiden
tasolla

Or. pl

Perustelu

Lisäarvo unionin tasolla voidaan laskea jäsenvaltioiden tasolla saavutetun lisäarvon 
summana.

Tarkistus 685
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit ja kansainväliset 
organisaatiot voivat osallistua Horisontti 
2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[osallistumissäännöt] esitetyin 
edellytyksin. Kolmansien maiden ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa 
tehtävää kansainvälistä yhteistyötä 
edistetään Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kaikissa osissa erityisesti seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

1. Kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit ja kansainväliset 
organisaatiot voivat osallistua Horisontti 
2020 -puiteohjelman epäsuoriin toimiin 
asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[osallistumissäännöt] esitetyin 
edellytyksin. Kolmansien maiden –
erityisesti unionin strategisten 
kumppanien – ja kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa tehtävää 
kansainvälistä yhteistyötä edistetään 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kaikissa 
osissa erityisesti seuraavien tavoitteiden
saavuttamiseksi:

Or. en

Tarkistus 686
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien 
täydentäminen.

c) unionin ulko- ja kehityspolitiikan 
tavoitteiden tukeminen ja ulkoisten 
ohjelmien ja kehitysohjelmien sekä
tarvittaessa kansainvälisten sitoumusten, 
kuten vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamisen, täydentäminen.

Or. en
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Tarkistus 687
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) maailmanlaajuisesti kilpailukykyisten 
osaamiskeskusten tukeminen, jotta 
Euroopan unionista voidaan tehdä 
maailmanlaajuinen keskus maailman 
johtavalle huipputason tutkimukselle ja 
innovoinnille.

Or. en

Tarkistus 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden 
tieteelliset ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä 
odotettavissa oleva vaikutus.

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta.
Nämä toimet kattavat muun muassa 
kehitysmaiden tutkimusvalmiuksien 
vahvistamiseen tähtäävät toimet ja niiden 
terveydenhuollon kaltaisten alojen 
erityistarpeisiin kohdennetut 
yhteistyötoimet, mukaan lukien 
laiminlyötyihin tauteihin sekä 
maatalouteen, kalastukseen ja 
ympäristöön liittyvä tutkimus, ja niiden 
valmiuksiin mukautettujen 
rahoitusehtojen täytäntöönpano.

Or. fr
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Perustelu

Kansainväliset yhteistyötoimet voivat perustua ainoastaan yhteisen edun ja hyödyn 
periaatteelle. Tiettyjen rajoittavien kriteerien sisällyttäminen puiteohjelmaan on sen 
tarkoituksen vastaista. Tässä ehdotettu kohdennettujen toimien määrittely on siksi sama kuin 
seitsemännen puiteohjelman liitteessä I. Se on johdonmukainen niiden alojen valinnan 
kanssa, joille EU on päättänyt antaa suoraa tukea.

Tarkistus 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden 
tieteelliset ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä 
odotettavissa oleva vaikutus.

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta.
Nämä toimet kattavat muun muassa 
kehitysmaiden tutkimusvalmiuksien 
vahvistamiseen tähtäävät toimet ja niiden 
terveydenhuollon kaltaisten alojen 
erityistarpeisiin kohdennetut 
yhteistyötoimet, mukaan lukien 
laiminlyötyihin tauteihin sekä 
maatalouteen, kalastukseen ja 
ympäristöön liittyvä tutkimus, ja niiden 
valmiuksiin mukautettujen 
rahoitusehtojen täytäntöönpanon.

Or. fr
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Tarkistus 690
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus.

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus. Nämä toimet kattavat 
muun muassa kehitysmaiden 
tutkimusvalmiuksien vahvistamiseen 
tähtäävät toimet ja niiden 
terveydenhuollon kaltaisten alojen 
erityistarpeisiin kohdennetut 
yhteistyötoimet, mukaan lukien 
laiminlyötyihin tauteihin sekä 
maatalouteen, kalastukseen ja 
ympäristöön liittyvä tutkimus, ja niiden 
valmiuksiin mukautettujen 
rahoitusehtojen täytäntöönpanon.

Or. fr

Tarkistus 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 



PE492.710v01-00 104/140 AM\907403FI.doc

FI

ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus.

ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus. Näissä yhteistyötoimissa 
olisi otettava huomioon syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden tieteelliset ja tekniset valmiudet.

Or. fr

Perustelu

Syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet ovat kehittäneet tieteellisiä ja teknisiä 
valmiuksiaan, jotta niistä tulisi alueidensa huippuosaamisen keskuksia. EU voi siksi käyttää 
niitä yhteistyöhankkeiden tukikohtina. 

Tarkistus 692
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus.

Kohdennettuja toimia, joiden tavoitteena 
on edistää tiettyjen kolmansien maiden tai 
kolmansien maiden ryhmien, erityisesti 
unionin strategisten kumppanien kanssa 
tehtävää yhteistyötä, toteutetaan yhteisen 
edun ja vastavuoroisen hyödyn pohjalta 
ottaen huomioon näiden maiden tieteelliset 
ja teknologiset valmiudet ja 
markkinamahdollisuudet sekä odotettavissa 
oleva vaikutus.

Or. en
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Tarkistus 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys ja 
mahdollisuudet yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa sekä mahdolliset puutteet 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusjärjestelmissä.

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys.

Or. fr

Perustelu

Kansainväliset yhteistyötoimet voivat perustua ainoastaan yhteisen edun ja hyödyn 
periaatteelle. Tiettyjen rajoittavien kriteerien sisällyttäminen puiteohjelmaan on 
tarkoituksenvastaista. Tässä ehdotettu kohdennettujen toimien määrittely on siksi sama kuin 
seitsemännen puiteohjelman liitteessä I. Se on johdonmukainen niiden alojen valinnan 
kanssa, joille EU on päättänyt antaa suoraa tukea.

Tarkistus 694
Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys ja 
mahdollisuudet yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa sekä mahdolliset puutteet 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusjärjestelmissä.

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys ja 
globaali ympäristö.

Or. fr

Tarkistus 695
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys ja 
mahdollisuudet yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa sekä mahdolliset puutteet 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusjärjestelmissä.

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys.

Or. fr

Tarkistus 696
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys ja 
mahdollisuudet yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa sekä mahdolliset puutteet 
kolmansien maiden 
immateriaalioikeusjärjestelmissä.

Yhteistyön painopisteissä otetaan 
huomioon unionin politiikan kehitys ja 
mahdollisuudet yhteistyöhön kolmansien 
maiden kanssa, erityisesti unionin 
strategisten kumppanien kanssa, sekä 
mahdolliset puutteet kolmansien maiden 
immateriaalioikeusjärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 697
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kolmansien maiden kanssa tehtävää 
tutkimusalan yhteistyötä, johon 
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mahdollisesti liittyy kaksikäyttötuotteita, 
on vältettävä kaikkien sellaisten maiden 
kanssa, jotka eivät kunnioita 
ihmisoikeuksia, YK:n päätöslauselmia
eivätkä kansainvälistä oikeutta.

Or. en

Tarkistus 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen yhteistyön strategisen 
kehittämisen edistämiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa toteutetaan lisäksi 
horisontaalisia ja monialaisia toimia 
erityistavoitteessa "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat"
liitteen I osassa III olevan 6.3.2 kohdan d 
alakohdassa mainitulla tavalla.

3. Kansainvälisen yhteistyön strategisen 
kehittämisen edistämiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa toteutetaan lisäksi 
horisontaalisia ja monialaisia toimia 
erityistavoitteessa "Eurooppa muuttuvassa 
maailmassa – osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja vastaanottavaiset 
yhteiskunnat" liitteen I osassa III olevan 
6.3.2 kohdan d alakohdassa mainitulla 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 699
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteistyötä kolmansien maiden 
toimijoiden kanssa rajoitetaan, kun ne 
ovat osallisina sotilaallisissa tai 
alueellisissa selkkauksissa tai kun niitä 
voidaan perustellusti epäillä 
ihmisoikeusloukkauksista, ja yhteistyössä 
on noudatettava asetuksessa 
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(EU) N:o XX/XX [osallistumista koskevat 
säännöt] vahvistettuja erityissääntöjä.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen lisäksi Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista koskeviin 
sääntöihin on tehty joukko tarkistuksia. Tarkistuksessa asetetaan erityissääntöjä maille, jotka 
täyttävät edellä kuvatut perusteet, ja edellytetään perusteellista raportointia, jotta voidaan 
taata "palomuuri" EU:n tutkimusrahoituksen sekä kyseisen sotilaallisen tai alueellisen 
selkkauksen tai ihmisoikeusloukkauksen välille.

Tarkistus 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Osallistujien hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseksi, komissio hyväksyy 
edunsaajien kansalliset 
kirjanpitokäytänteet. 

Or. en

Tarkistus 701
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansainväliseen yhteistyöhön 
osoitettujen määrärahojen osuus on 
kaikkiaan vähintään 4 prosenttia 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kokonaistalousarviosta.

Or. en
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Tarkistus 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edunsaajiin, jotka ovat toteuttaneet 
tilintarkastuksensa tyydyttävällä tavalla 
kolmena peräkkäisenä vuotena, 
sovelletaan kevyempää 
tilintarkastusmenettelyä luottamukseen 
perustuvan käytännön edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedottaminen, viestintä ja tulosten 
levittäminen

Tiedottaminen, viestintä, tulosten 
hyödyntäminen ja levittäminen 

Or. en

Tarkistus 704
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio toteuttaa Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevia tiedotus- ja 
viestintätoimia, mukaan lukien tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevat 

Euroopan komissio toteuttaa Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevia tiedotus- ja 
viestintätoimia, mukaan lukien tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevat 
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viestintätoimenpiteet. Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa viestintään osoitetulla 
talousarviolla edistetään myös unionin 
poliittisia painopisteitä koskevaa viestintää 
siltä osin kun ne liittyvät tämän asetuksen 
yleiseen tavoitteeseen.

viestintätoimenpiteet. Kaikki nämä toimet, 
mukaan lukien tiedotustoimet, on 
asetettava vammaisten henkilöiden 
saataville tasa-arvoisesti muiden 
väestöryhmien kanssa. Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa viestintään osoitetulla 
talousarviolla edistetään myös unionin 
poliittisia painopisteitä koskevaa viestintää 
siltä osin kun ne liittyvät tämän asetuksen 
yleiseen tavoitteeseen.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella vahvistetaan vammaisten henkilöiden asemaa varmistamalla, että heillä 
on tarvittavat mahdollisuudet saada tietoa ja olla tiedonvälityksen ulottuvilla Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa.

Tarkistus 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio toteuttaa Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevia tiedotus- ja 
viestintätoimia, mukaan lukien tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevat 
viestintätoimenpiteet. Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa viestintään osoitetulla 
talousarviolla edistetään myös unionin 
poliittisia painopisteitä koskevaa viestintää 
siltä osin kun ne liittyvät tämän asetuksen 
yleiseen tavoitteeseen.

Euroopan komissio toteuttaa Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevia tiedotus- ja 
viestintätoimia, mukaan lukien tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevat 
viestintätoimenpiteet. Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa viestintään osoitetulla 
talousarviolla edistetään myös unionin 
poliittisia painopisteitä koskevaa viestintää 
siltä osin kun ne liittyvät tämän asetuksen 
yleiseen tavoitteeseen. Erityisesti sen 
avulla tarjotaan oikea-aikaista ja 
perusteellista tietoa jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 706
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komissio toteuttaa Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevia tiedotus- ja 
viestintätoimia, mukaan lukien tuettuja 
hankkeita ja niiden tuloksia koskevat 
viestintätoimenpiteet. Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa viestintään osoitetulla 
talousarviolla edistetään myös unionin 
poliittisia painopisteitä koskevaa viestintää 
siltä osin kun ne liittyvät tämän asetuksen 
yleiseen tavoitteeseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 707
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.
Kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
koskevien tiedotus- ja viestintätoimien, 
myös tuettuja hankkeita, tutkimustuloksia 
ja arvioinnin tuloksia koskevan 
viestinnän on oltava avoimesti saatavilla 
ja käytettävissä digitaalisessa muodossa.

Or. en

Tarkistus 708
Marisa Matias
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia.

Tiedottamis- ja tulostenlevittämistoimet 
ovat erottamaton osa kaikkia Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta tuettavia toimia. On 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että tiedot välitetään tavalla, joka 
mahdollistaa tiedon saannin kaikille, 
myös vammaisille henkilöille.

Or. en

Tarkistus 709
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
koskevien tiedotus- ja viestintätoimien, 
myös tuettuja hankkeita ja tuloksia 
koskevan viestinnän on oltava 
vammaisten käytettävissä tasa-arvoisesti 
muiden väestöryhmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
koskevat tiedotus- ja viestintätoimet, 
mukaan lukien ohjelman tuloksia ja 
tuettuja hankkeita koskeva tiedotus, on 
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ulotettava koskemaan kaikkia, ja tietojen 
on oltava vammaisille henkilöille 
helppokäyttöisessä muodossa. .

Or. fr

Tarkistus 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan helpottaa tiedonsaantia ja 
luoda väline, joka sisältää kaiken 
tiedeyhteisön vaatiman tiedon, digitaalista 
Cordis-palvelua olisi avoimuuden 
vaatimus huomioon ottaen tarkistettava ja 
siitä olisi tehtävä selkeämpi ja 
joustavampi. Uuden Cordisin on määrä 
olla valmiina ennen kesäkuuta 2013.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä Cordis on yksi monimutkaisimmista ja vaikeimmista ohjelmista käsitellä. Jos 
yhteiskunnan, tutkijoiden ja yritysten halutaan saavan helpommin tietoa, ohjelmaa on 
tarkistettava, tietoja on laajennettava ja kaikkien ehdotusten ja avustusten saatavuutta on 
helpotettava.

Tarkistus 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
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ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina;

ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla, merentakaisissa maissa 
ja alueilla, tai sen tyyppisten osallistujien 
keskuudessa, jotka ovat aliedustettuina;

Or. fr

Perustelu

On tärkeää tukea myös aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
merentakaisissa maissa ja alueilla.

Tarkistus 713
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina;

a) a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina, mukaan luettuina 
toimintarajoitteiset tutkijat ja osallistujat;

Or. en

Perustelu

On korostettava vammaisten henkilöiden asemaa ja heidän esteettömyyteen liittyviä 
tarpeitaan Horisontti 2020 -puiteohjelman tiedottamiseen, viestintään ja tulosten 
levittämiseen liittyvissä toimissa. Lisäksi tarvitaan valmiuksien kehittämistä, sillä vammaiset 
henkilöt ja heidän etujärjestönsä ovat aliedustettuja tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmissa 
sekä julkisissa kuulemisissa ja vuoropuhelussa.

Tarkistus 714
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina;

a) aloitteet, joiden tavoitteena on lisätä 
tietoisuutta Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annettavasta rahoituksesta 
ja helpottaa sen saamista erityisesti 
sellaisilla alueilla tai sen tyyppisten 
osallistujien keskuudessa, jotka ovat 
aliedustettuina, kuten toimintarajoitteiset 
tutkijat ja osallistujat;

Or. en

Tarkistus 715
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kohdennettu apu hankkeille ja 
konsortioille sellaisen osaamisen 
hankkimisessa, jonka avulla voidaan 
optimoida tiedottaminen ja tulosten 
levittäminen;

b) kohdennettu apu hankkeille ja 
konsortioille sellaisen osaamisen 
asianmukaisessa hankkimisessa, jonka 
avulla voidaan optimoida tiedottaminen ja 
tulosten levittäminen;

Or. en

Tarkistus 716
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
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esitetään tiivistetysti; esitetään tiivistetysti ja joissa velvoitetaan 
saattamaan ne tiedeyhteisön, teollisuuden 
ja suuren yleisön tietoisuuteen;

Or. en

Perustelu

On korostettava vammaisten henkilöiden asemaa ja heidän esteettömyyteen liittyviä 
tarpeitaan Horisontti 2020 -puiteohjelman tiedottamiseen, viestintään ja tulosten 
levittämiseen liittyvissä toimissa. Lisäksi tarvitaan valmiuksien kehittämistä, sillä vammaiset 
henkilöt ja heidän etujärjestönsä ovat aliedustettuja tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmissa 
sekä julkisissa kuulemisissa ja vuoropuhelussa.

Tarkistus 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti;

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti, esimerkiksi 
tukemalla erityisten selvityskeskusten tai 
tutkimustuloksia kokoavien instituuttien 
kehittämistä;

Or. en

Perustelu

Selvityskeskukset voisivat koota yhteen kaikki tiettyjen erityisalojen tutkimustulokset, jolloin 
olisi helpompi välttää turhaa ja kallista päällekkäistä tutkimusta ja varmistaa tulosten 
tehokas levittäminen. Selvityskeskukset voisivat myös osallistua tutkimuslaitosten ja muiden 
sidosryhmien väliseen vaihtoon.

Tarkistus 718
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti;

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti ja joilla ne saatetaan 
tarvittaessa tiedeyhteisön ja suuren 
yleisön tietoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 719
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti;

c) asiantuntijoiden arviointitoimet, joissa 
kootaan yhteen ja arvioidaan tuloksia 
useista erilaisista hankkeista, mukaan 
lukien muista lähteistä rahoitusta saavat 
hankkeet, ja joiden avulla voidaan tarjota 
käyttöön käyttäjäystävällisiä
tutkimustulosten tietokantoja ja laatia
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti;

Or. pl

Perustelu

Asiantuntijoiden rooli ei liity pelkästään tietojen kokoamiseen, vaan nimenomaan 
toteutetuista hankkeista saatujen tietojen analyyttiseen arviointiin.
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Tarkistus 720
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä tietokantoja ja 
raportteja, joissa keskeiset löydökset 
esitetään tiivistetysti;

c) toimet, joissa kootaan yhteen tuloksia 
useista hankkeista, mukaan lukien muista 
lähteistä rahoitusta saavat hankkeet, ja 
joiden avulla voidaan tarjota käyttöön 
käyttäjäystävällisiä ja helposti saatavia 
digitaalisia tietokantoja ja raportteja, joissa 
keskeiset löydökset esitetään tiivistetysti;

Or. en

Tarkistus 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Erityistä huomiota kiinnitetään 
eettisiin ja arkaluonteisiin kysymyksiin 
kuten ihmisalkion kantasoluihin 
liittyvään tutkimukseen. Tällaisissa 
kysymyksissä komissio ryhtyy 
erityistoimiin kaikki näkökannat 
huomioon ottavan laajamittaisen 
vuoropuhelun ja keskustelun tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

On ehdottomasti saatava kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta mukaan tähän tieteelliseen ja 
eettiseen keskusteluun. Julkisissa keskustelutilaisuuksissa ihmisalkion kantasoluihin liittyvästä 
tutkimuksesta uskonnollisen vallan käyttäjät ja tunnustukselliset yhteisöt asetetaan hyvin 
usein tutkijoita vastaan. Uskonnollinen etiikka on kunnioitettava traditio, mutta uskonnoton 
humanistisiin arvoihin perustuva etiikka on aivan yhtä arvokas perinne, joka on otettava 
mukaan poliittiseen keskusteluun.
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Tarkistus 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) aloitteet, joilla kansalaisyhteiskunta 
ja sen järjestöt otetaan mukaan 
tutkimukseen ja innovointiin, esimerkiksi 
muotoilemaan tutkimusohjelmia ja 
osallistumaan tietämyksen luomiseen.

Or. en

Tarkistus 723
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) aloitteet, joilla edistetään Euroopan 
yhteiskunnan ymmärrystä tieteeseen, 
teknologiaan ja innovointiin liittyvistä 
kysymyksistä ja tuetaan avoimia ja 
tieteeseen perustuvia 
keskustelutilaisuuksia tärkeimmistä 
yhteiskunnallisista kysymyksistä 
eurooppalaisella julkisella alueella.

Or. en

Tarkistus 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) aloitteet, joiden tarkoituksena on 
arvioida ja tiedottaa sukupuolten tasa-
arvoa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
koskevan 15 artiklan säännösten 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 725
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) aloitteet, joilla edistetään 
kansalaisyhteiskunnan ja sen järjestöjen 
tai instituutioiden osallistumista 
tutkimukseen ja innovointiin.

Or. en

Tarkistus 726
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen täytäntöön 
panemiseksi luotava valvontajärjestelmä on 
suunniteltava siten, että sen avulla voidaan 
kohtuullisesti varmistaa toimintojen 
tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen liittyvien 
riskien riittävä hallinta sekä toimintoihin 
liittyvien transaktioiden laillisuus ja 
säännönmukaisuus ottaen huomioon 
ohjelmien monivuotisuus ja ohjelmiin 
kuuluvien maksujen luonne.

1. Tämän asetuksen täytäntöön 
panemiseksi luotava valvontajärjestelmä on 
suunniteltava siten, että sen avulla voidaan 
kohtuullisesti varmistaa toimintojen 
tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen liittyvien 
riskien riittävä vähentäminen ja hallinta 
sekä toimintoihin liittyvien transaktioiden 
laillisuus ja säännönmukaisuus ottaen 
huomioon ohjelmien monivuotisuus ja 
ohjelmiin kuuluvien maksujen luonne.
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Or. en

Tarkistus 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Nimitetään tilapäinen välittäjä, jonka 
vastuulla on varmistaa, että sääntöjä 
tulkitaan yhtenäisesti. Jos sääntöjen tai 
menettelyiden tulkinnasta on 
erimielisyyttä esimerkiksi vastapuolen 
teettämän riippumattoman tarkastuksen 
perusteella, komissio voi ratkaista kiistan 
tilapäisen välittäjän neuvosta tehtävällä 
kompromissilla.

Or. fr

Perustelu

Kuudennen ja seitsemännen puiteohjelman aikana tuensaajien välillä oli usein kiistoja 
sääntöjen tulkinnasta, ja komission suorittamien tarkastusten tulosten perusteella kävi 
selväksi, että olisi hyödyllistä ottaa käyttöön välitysmenettely oikeudenkäyntien välttämiseksi. 
Samasta syystä tarvitaan kompromissimenettely nopean riidanratkaisun aikaansaamiseksi.

Tarkistus 728
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission tarkastuksia voidaan tehdä 
neljän vuoden ajan viimeisen maksun 
suorittamisen jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

Komission tarkastuksia voidaan tehdä 
kahden vuoden ajan hankkeen 
valmistumisen jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä sekä 
arvio keskeisten mahdollistavien 
teknologioiden sekä yhteiskunnallisiin 
haasteisiin vastaavan tieto- ja 
viestintätekniikan tarjoamien uusinta 
kehitystä edustavien ratkaisujen käytöstä.

Or. en

Tarkistus 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä, pk-
yritysten ja yksityisen sektorin 
osallistumisesta, sukupuolten tasa-arvosta 
ja energiatehokkuudesta. Seuranta kattaa 
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myös tiedot rahoituksesta julkisen ja 
yksityisen sektorin sekä julkisen sektorin 
sisäisille kumppanuuksille.

Or. en

Tarkistus 731
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä ja 
edistyksestä pk-yritysten osallistumisessa 
sekä osallistumisen laajentamisessa.

Or. en

Tarkistus 732
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, meri- ja 
merenkulkututkimuksesta, mukaan lukien 
tiedot ilmastoon liittyvien menojen 
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määrästä.

Or. en

Tarkistus 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot ja indikaattorit
monialaisista aiheista, kuten vastuullisesta 
tutkimuksesta ja innovoinnista, myös
kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, 
mukaan lukien tiedot ilmastoon liittyvien 
menojen määrästä.

Or. en

Tarkistus 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä, pk-
yritysten osallistumisesta sekä 



AM\907403FI.doc 125/140 PE492.710v01-00

FI

osallistumisen laajentamisesta.

Or. en

Tarkistus 735
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä, 
yksityisen sektorin ja erityisesti pk-
yritysten osallistumisesta.

Or. en

Tarkistus 736
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten osallistumisen 
laajentamisesta koko unionissa,
kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, 
mukaan lukien tiedot ilmastoon liittyvien 
menojen määrästä.
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Or. en

Tarkistus 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia.
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä, 
yksityisen sektorin ja erityisesti pk-
yritysten osallistumisesta.

Or. en

Tarkistus 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten yhteiskunta-, talous- ja 
humanistisista tieteistä, kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

Or. en
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Tarkistus 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten kestävyydestä ja 
ilmastonmuutoksesta, mukaan lukien tiedot 
ilmastoon liittyvien menojen määrästä.

1. Komissio seuraa vuosittain Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja sen erityisohjelman 
täytäntöönpanoa sekä Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia. 
Seuranta käsittää tiedot monialaisista 
aiheista, kuten sukupuolten tasa-arvosta,
kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta, 
mukaan lukien tiedot ilmastoon liittyvien 
menojen määrästä.

Or. en

Tarkistus 740
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio raportoi seurannan tuloksista 
ja huolehtii niiden levityksestä.

2. Komissio raportoi seurannan tuloksista 
ja huolehtii niiden levityksestä käyttäen 
tarvittaessa yhteisiä keskeisiä 
indikaattoreita, jotka ovat vertailtavissa 
kaikissa eri välineissä.

Or. en

Tarkistus 741
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Arviointi Välitarkastus

Or. en

Tarkistus 742
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioinnit on suoritettava riittävän 
ajoissa, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
päätöksentekoprosessissa.

1. Tarkastukset ja arvioinnit on 
suoritettava riittävän ajoissa, jotta ne 
voidaan ottaa huomioon 
päätöksentekoprosessissa.

Or. en

Tarkistus 743
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella arvioinnin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutista.
Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toinen määrärahaerä 
asetetaan saatavilla tämän arvioinnin 
jälkeen. Arvioinnissa tarkastellaan 
Euroopan innovaatio- ja
teknologiainstituutin edistymistä 
seuraavien tekijöiden pohjalta:

a) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella arvioinnin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutista.
Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toinen määrärahaerä
muista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
budjettikohdista asetetaan saataville
ainoastaan tämän arvioinnin jälkeen
muiden budjettikohtien toteuttamiseen 
osallistuvien suostumuksella ja jos
kaikkien asianosaisten osapuolten 
kuulemisen jälkeen ja Euroopan 



AM\907403FI.doc 129/140 PE492.710v01-00

FI

parlamentin ja neuvoston hyväksyttyä 
asian sovitaan, että näiden Horisontti 
2020 -puiteohjelman osien tavoitteet 
voidaan saavuttaa parhaiten Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin toimia 
lisäämällä. Arvioinnissa tarkastellaan 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin edistymistä 
seuraavien tekijöiden pohjalta:

Or. en

Tarkistus 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella arvioinnin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutista.
Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin toinen 
määrärahaerä asetetaan saatavilla tämän
arvioinnin jälkeen. Arvioinnissa 
tarkastellaan Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin edistymistä 
seuraavien tekijöiden pohjalta:

a) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella arvioinnin Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutista.
Arvioinnissa tarkastellaan Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
edistymistä seuraavien tekijöiden pohjalta:

Or. en

Tarkistus 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun Poistetaan.
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ensimmäisen määrärahaerän käyttöaste 
erittelemällä osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen ensimmäisen aallon 
kehittämiseen käytetty rahamäärä ja 
toisen aallon siemenrahoituksen vaikutus 
sekä Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin kyky houkutella 
rahoitusta osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen kumppaneilta ja 
yksityiseltä sektorilta asetuksen XX/2012 
[tarkistettu EIT-asetus] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin painopistealueella
"Yhteiskunnalliset haasteet" ja 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa".

iii) Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin ja sen osaamis- ja 
innovointiyhteisöjen panos Horisontti 2020 
-puiteohjelman toimiin painopistealueella
"Yhteiskunnalliset haasteet", sukupuolen 
mukaan eritellyt tavoitteet ja 
erityistavoitteessa "Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa" ja sukupuolen 
mukaan eritelty innovointi.

Or. en

Tarkistus 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
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mahdollisuus integroida uusia 
asianosaisia kumppaneita, jos ne voivat 
tuoda lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 748
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta.
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella myös tieteellisissä 
seminaareissa ja konferensseissa
väliarvioinnin Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa asetettujen 
tutkimustavoitteiden saavuttamisesta, sen 
erityisohjelmasta, mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien lisämahdollisuuksia saada 
rahoitusta. Arvioinnissa otetaan lisäksi 
huomioon toimenpiteiden nykyinen
vaikutus älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua koskevien unionin painopisteiden 
kannalta sekä tulokset aiempien 
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toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista. Arvio saattaa johtaa siihen, 
että osa ohjelmasta hylätään tai siihen, 
että sitä päivitetään niin, että siinä 
voidaan ottaa huomioon uudet tiedot, 
jotka on saatu ohjelman toteutuksen 
aikana.

Or. pl

Perustelu

Avoin arvio tutkimustuloksista asiaa käsittelevissä seminaareissa ja konferensseissa antaa 
riippumattomille asiantuntijoille mahdollisuuden arvioida tavoitteiden saavuttamista ja 
ehdottaa mahdollisia korjauksia tai jopa hankkeen hylkäämistä.

Tarkistus 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja
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tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta.
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

sukupuolinäkökulmaa sekä tutkinnon 
sisällön tasapuolista sukupuolijakaumaa 
edistävien toimien mahdollisuuksia saada 
rahoitusta. Arvioinnissa otetaan lisäksi 
huomioon toimenpiteiden vaikutus 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin painopisteiden kannalta 
sekä tulokset aiempien toimenpiteiden 
pitkän aikavälin vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 750
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden ja jäsenvaltioiden osallistujien, 
pk-yritysten ja tasapuolista 
sukupuolijakaumaa edistävien toimien 
mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
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ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. ro

Tarkistus 751
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta.
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös
tutkimustulosten hyödyntämisen ja 
levittämisen tehostamista ja eri alueiden 
osallistujien, erityisesti tutkimusohjelmissa 
aliedustettuina olevien pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta.
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
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vaikutuksista. painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 752
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja 
tasapuolista sukupuolijakaumaa edistävien 
toimien mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista. Se toteutetaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
varmistaa, että jäsenvaltioiden ja 
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paikallisviranomaisten harjoittama 
tutkimus- ja innovointipolitiikka on 
täydentävää ja tuo unionin lisäarvoa.

Or. fr

Tarkistus 753
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja
tasapuolista sukupuolijakaumaa
edistävien toimien mahdollisuuksia saada 
rahoitusta. Arvioinnissa otetaan lisäksi 
huomioon toimenpiteiden vaikutus 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevien unionin painopisteiden kannalta 
sekä tulokset aiempien toimenpiteiden 
pitkän aikavälin vaikutuksista.

b) Komissio tekee vuoden 2017 loppuun 
mennessä, ottaen huomioon seitsemännen 
puiteohjelman jälkiarvioinnin, joka on 
määrä toteuttaa vuoden 2015 loppuun 
mennessä, ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin arvioinnin, 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella väliarvioinnin Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta, sen erityisohjelmasta, 
mukaan lukien Euroopan 
tutkimusneuvosto, ja Euroopan innovaatio-
ja teknologiainstituutin toimista, Horisontti 
2020 -puiteohjelman tavoitteiden 
saavuttamisesta (tulosten ja vaikutusten 
saavuttamisen osalta) ja siitä, ovatko kaikki 
toimenpiteet edelleen 
tarkoituksenmukaisia, sekä voimavarojen 
tehokkuudesta ja käytöstä, 
yksinkertaistamisen lisämahdollisuuksista 
ja eurooppalaisesta lisäarvosta. Tässä 
arvioinnissa tarkastellaan myös eri 
alueiden osallistujien, pk-yritysten ja
miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia edistävien toimien 
mahdollisuuksia saada rahoitusta. 
Arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 
toimenpiteiden vaikutus älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien unionin 
painopisteiden kannalta sekä tulokset 
aiempien toimenpiteiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista
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Tarkistus 754
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii viimeistään vuonna 
2016 ja sen jälkeen kahden vuoden välein 
uudelleentarkastelun EU:n 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
organisaatioiden vastavuoroisesta 
pääsystä tutkimusohjelmiin. 
Uudelleentarkastelu olisi tehtävä 
maakohtaisesti ja siihen olisi sisällytettävä 
vertailu kolmansien maiden 
organisaatioiden Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta saamasta rahoituksesta 
ja EU:n organisaatioiden kolmansien 
maiden tutkimusohjelmista saamasta 
rahoituksesta.

Or. de

Perustelu

Todellinen vastavuoroisuus kolmansien maiden organisaatioiden pääsyssä Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan edellyttää, että ohjelmaa pitää säännöllisesti tarkistaa ja että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta kolmansien maiden organisaatioille maksettavaa rahoitusta on seurattava.

Tarkistus 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Samanlaista arviointimenettelyä 
sovelletaan yhteisiin teknologia-
aloitteisiin.
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Tarkistus 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.

2. Suorituskykyindikaattorit, jotka on 
esitetty yleisten tavoitteiden, yhteisten 
teknologia-aloitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin osalta 
tämän asetuksen liitteen I johdanto-osassa 
ja erityistavoitteiden osalta 
erityisohjelmassa, ja niiden perustasot, 
muodostavat vähimmäisperustan sen 
arvioinnille, missä määrin Horisontti 2020 
-puiteohjelman tavoitteet on saavutettu.

Or. en

Tarkistus 757
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään 6 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi … päivästä …kuuta 
…*. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden 
vuoden pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
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peruuta siirtoa 26 b artiklan mukaisesti.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 b ja 
26 c artiklassa säädetyin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 758
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 6 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisen ajan kuluessa ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä sekä 
ilmoittaa, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee ja 
mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu vallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 759
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
26 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on
annettu tiedoksi.
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 
kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle 
aikomuksestaan olla vastustamatta 
delegoitua säädöstä, se voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Delegoitua säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

Or. en


