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Tarkistus 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan teollisuuden johtoaseman sekä
kasvun ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan kansalaisten hyvinvoinnin, 
talouskehityksen, ympäristön kestävän 
kehityksen, teollisuuden johtoaseman sekä
vaurauden ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

Or. en

Tarkistus 110
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan teollisuuden johtoaseman sekä 
kasvun ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan kansalaisten hyvinvoinnin 
parantamista, sosiaalisesti, taloudellisesti 
ja ympäristön kannalta kestävän 
kehityksen varmistamista, teollisuuden 
johtoaseman sekä vaurauden, kasvun ja 
työpaikkojen luomista Euroopassa, ja siinä 
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komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

olisi otettava huomioon komission 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle 6 päivänä lokakuuta 
2010 antaman tiedonannon Eurooppa 2020
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

Or. es

Perustelu

Tässä esitetään joukko tavoitteita, jotka olisi saavutettava Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
toteutettaessa; tavoitteet ovat kaikilta osin Eurooppa 2020 -strategian mukaisia.

Tarkistus 111
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan teollisuuden johtoaseman sekä 
kasvun ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan kansalaisten hyvinvoinnin, 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön 
kannalta kestävän kehityksen,
teollisuuden johtoaseman sekä kasvun ja 
työpaikkojen luomista Euroopassa, ja siinä 
olisi otettava huomioon komission 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle 6 päivänä lokakuuta 
2010 antaman tiedonannon Eurooppa 2020
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

Or. en
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Tarkistus 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan teollisuuden johtoaseman sekä 
kasvun ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

(2) Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi 
pantava täytäntöön siten, että se edistää 
suoraan teollisuuden johtoaseman sekä 
kestävän kasvun ja työpaikkojen luomista 
Euroopassa, ja siinä olisi otettava 
huomioon komission Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle 6 päivänä lokakuuta 2010 
antaman tiedonannon Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke 
Innovaatiounioni strateginen visio, jonka 
mukaan komissio sitoutuu 
yksinkertaistamaan olennaisesti ohjelmiin 
osallistumista.

Or. en

Tarkistus 113
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
tuettava tutkijoiden, tieteellisen 
tietämyksen ja teknologian vapaan 
liikkuvuuden mahdollistavan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa vahvistamalla 
unionin ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja erityisesti soveltamalla 
yhdenmukaisia sääntöjä.

(3) Horisontti 2020 -puiteohjelman olisi 
tuettava tutkijoiden, tieteellisen 
tietämyksen ja teknologian vapaan 
liikkuvuuden mahdollistavan 
eurooppalaisen tutkimusalueen 
toteuttamista ja toimintaa vahvistamalla 
sekä unionin ja jäsenvaltioiden välistä että 
jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja 
erityisesti soveltamalla yhdenmukaisia 
sääntöjä.
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Or. en

Tarkistus 114
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettujen hankkeiden tuloksiin 
liittyvien patenttihakemusten, 
standardien, julkaisujen tai mahdollisten 
muiden, myös sähköisten, levittämisen 
muotojen saavutettavuus edellyttää 
kaikkien saavutettavissa olevien 
tietomuotojen käyttöä. Saavutettavissa 
olevia tietomuotoja ovat muun muassa 
suuri kirjasinkoko, pistekirjoitus, 
selkokielinen teksti, audio- ja 
videomuodot ja sähköinen muoto.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuloksiin liittyvien 
patenttihakemusten, standardien, julkaisujen tai mahdollisten muiden, myös sähköisten, 
levittämisen muotojen olisi oltava yhtä lailla vammaisten saatavilla, varsinkin jos tiedot on 
tuotettu julkisin varoin. 

Tarkistus 115
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Horisontti 2020-puiteohjelmasta 
olisi myönnettävä rahoitusta, joka kattaa 
kaikki lisäkustannukset, jotka aiheutuvat 
tutkijoiden ja vammaisten osallistujien 
osallistumisesta Horisontti 2020 -
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puiteohjelmasta rahoitettuihin 
hankkeisiin. Kaikki vammaisuuteen 
liittyvät lisäkustannukset ovat 
tukikelpoisia kustannuksia. Näihin 
kustannuksiin sisältyy muun muassa 
viittomakielinen tulkkaus, pistekirjoitus, 
sanatarkat selostukset, mukaan lukien 
pikakirjoitusjärjestelmät, 
henkilökohtainen avustus ja esteettömien 
rakennusten käyttö tapahtumissa.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että tutkijat ja vammaiset osanottajat voivat antaa täyden panoksen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin tutkimushankkeisiin, EU:n rahoitusta 
koskevissa säännöissä olisi sallittava lisärahoitus, jolla katetaan kaikki vammaisuuteen 
liittyvät lisäkustannukset, jotka katsotaan tutkimuspolitiikan ja -ohjelmien kohtuullisiksi 
erityisjärjestelyiksi. 

Tarkistus 116
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komissio tekee viimeistään vuonna 
2017 osallistumista koskevista säännöistä 
väliarvioinnin, jossa tarkastellaan 
menettelyjen yksinkertaistamista ja 
ohjelmiin osallistumisen lisäämistä. 
Arvioinnin yhteydessä olisi selvitettävä eri 
alueilta tulevien osanottajien ja pk-
yritysten mahdollisuuksia saada 
rahoitusta sekä naisten ja miesten 
tasapuolista osallistumista sekä sitä, mitä 
menettelyjä voitaisiin yksinkertaistaa 
edelleen. Lainsäätäjä voi komission 
ehdotuksesta tarvittaessa muuttaa 
osallistumista koskevia sääntöjä kerran 
Horisontti 2020 -puiteohjelman keston 
aikana.
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Or. de

Perustelu

Osallistumista koskevien sääntöjen radikaalin yksinkertaistamisen vaikutusta on arvioitava 
jatkuvasti, ja lainsäätäjän on voitava tehdä niihin mukautuksia.

Tarkistus 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhtenäisyyden varmistamiseksi unionin 
muiden rahoitusohjelmien kanssa 
Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi pantava 
täytäntöön noudattaen unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä […] annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o XX/XX ja 
varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 
muuttamisesta […] annettua komission 
delegoitua asetusta (EU) N:o X/X.

(5) Yhtenäisyyden varmistamiseksi unionin 
muiden rahoitusohjelmien kanssa 
Horisontti 2020 -puiteohjelma olisi pantava 
täytäntöön noudattaen unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä […] annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o XX/XX ja 
varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 
muuttamisesta […] annettua komission 
delegoitua asetusta (EU) N:o X/X. Olisi 
kuitenkin varmistettava joustavuus, jotta 
voidaan vahvistaa erityisiä sääntöjä, 
joissa otetaan huomioon tutkimusalueen 
ja innovaation luonne. 

Or. en

Tarkistus 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi varmistettava integroitu 
lähestymistapa luomalla yhteiset puitteet 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, 

(6) Olisi varmistettava integroitu 
lähestymistapa luomalla yhteiset puitteet 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, 



AM\907542FI.doc 9/164 PE492.762v01-00

FI

kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toimille, jotta 
voidaan helpottaa osallistumista, 
yhdenmukaistaa välinevalikoimaa ja lisätä 
tieteellistä ja taloudellista vaikutusta sekä 
välttää päällekkäisyys ja hajanaisuus. Olisi 
sovellettava yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan 
luoda yhtenäinen kehys, joka helpottaa 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelman talousarviosta unionin 
rahoitusta saaviin ohjelmiin, mukaan 
lukien osallistuminen EIT:n hallinnoimiin 
ohjelmiin, yhteisyrityksiin ja muihin 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisiin 
rakenteisiin sekä osallistuminen 
jäsenvaltioiden SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisesti toteuttamiin 
ohjelmiin. Olisi kuitenkin varmistettava 
joustavuus, jotta voidaan vahvistaa erityisiä 
sääntöjä yksittäisten toimien 
erityistarpeiden mukaan ja komission 
suostumuksella.

kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toimille, jotta 
voidaan helpottaa osallistumista, 
yhdenmukaistaa välinevalikoimaa ja lisätä 
tieteellistä ja taloudellista vaikutusta sekä 
välttää päällekkäisyys ja hajanaisuus. Olisi 
sovellettava yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan 
luoda yhtenäinen kehys, joka helpottaa 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelman talousarviosta unionin 
rahoitusta saaviin ohjelmiin, mukaan 
lukien osallistuminen EIT:n hallinnoimiin 
ohjelmiin, yhteisyrityksiin ja muihin 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisiin 
rakenteisiin sekä osallistuminen 
jäsenvaltioiden SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisesti toteuttamiin 
ohjelmiin. Poikkeustapauksissa olisi 
kuitenkin varmistettava joustavuus, jotta 
voidaan vahvistaa erityisiä sääntöjä 
yksittäisten toimien selvien erityistarpeiden 
mukaan ja komission suostumuksella.
Tällä pyritään erityisesti edistämään 
tilaisuuksien hyödyntämistä aloilla, joilla 
tutkimus- ja innovaatiosyklit ovat lyhyet, 
helpottamaan pk-yritysten osallistumista 
ja yksinkertaistamaan menettelyjä 
suoraan rahoitusta saaneen tutkimuksen 
tuloksiin perustuvien toimien osalta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää jonkin verran joustavuutta perustelluissa tapauksessa, jotta säännöistä 
ei tulisi liian tiukat. Joustavuuden käyttö on kuitenkin tärkeää rajoittaa tiukasti 
poikkeustapauksiin.

Tarkistus 119
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi varmistettava integroitu 
lähestymistapa luomalla yhteiset puitteet 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toimille, jotta 
voidaan helpottaa osallistumista, 
yhdenmukaistaa välinevalikoimaa ja lisätä 
tieteellistä ja taloudellista vaikutusta sekä 
välttää päällekkäisyys ja hajanaisuus. Olisi 
sovellettava yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan 
luoda yhtenäinen kehys, joka helpottaa 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelman talousarviosta unionin 
rahoitusta saaviin ohjelmiin, mukaan 
lukien osallistuminen EIT:n hallinnoimiin 
ohjelmiin, yhteisyrityksiin ja muihin 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisiin 
rakenteisiin sekä osallistuminen 
jäsenvaltioiden SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisesti toteuttamiin 
ohjelmiin. Olisi kuitenkin varmistettava 
joustavuus, jotta voidaan vahvistaa erityisiä 
sääntöjä yksittäisten toimien 
erityistarpeiden mukaan ja komission 
suostumuksella.

(6) Olisi varmistettava integroitu 
lähestymistapa luomalla yhteiset puitteet 
tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ja Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutin (EIT) toimille, jotta 
voidaan helpottaa osallistumista, 
yhdenmukaistaa välinevalikoimaa ja lisätä 
tieteellistä ja taloudellista vaikutusta sekä 
välttää päällekkäisyys ja hajanaisuus. Olisi 
sovellettava yhteisiä sääntöjä, jotta voidaan 
luoda yhtenäinen kehys, joka helpottaa 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman talousarviosta unionin 
rahoitusta saaviin ohjelmiin, mukaan 
lukien osallistuminen EIT:n hallinnoimiin 
ohjelmiin, yhteisyrityksiin ja muihin 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan mukaisiin 
rakenteisiin sekä osallistuminen 
jäsenvaltioiden SEUT-sopimuksen 
185 artiklan mukaisesti toteuttamiin 
ohjelmiin. Olisi kuitenkin varmistettava 
joustavuus, jotta voidaan vahvistaa erityisiä 
sääntöjä yksittäisten toimien 
erityistarpeiden mukaan ja komission 
suostumuksella ja siten, että EU:n 
lainsäädäntövallan käyttäjä ja jäsenvaltiot 
otetaan asianmukaisella tavalla mukaan.

Or. en

Tarkistus 120
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa olisi kunnioitettava 
niitä perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa olisi kunnioitettava 
niitä perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 
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Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 
Toimissa olisi noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita, joihin sisältyy myös 
plagioinnin välttäminen.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 
Toimissa olisi noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita, joihin sisältyy myös 
plagioinnin välttäminen.
Tutkimustoiminnassa olisi myös otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artikla 
ja vähennettävä eläinten käyttöä 
tutkimuksissa ja kokeissa pyrkien viime 
kädessä sen lopettamiseen kokonaan.

Or. sl

Tarkistus 121
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa olisi kunnioitettava 
niitä perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
Toimissa olisi noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita, joihin sisältyy myös 
plagioinnin välttäminen.

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa olisi kunnioitettava 
niitä perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
Toimissa olisi noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita sekä tutkimuksen integriteetin 
periaatteita, joihin sisältyy myös tulosten 
tekaisemisen ja plagioinnin välttäminen.

Or. en

Tarkistus 122
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa olisi kunnioitettava 

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa on kunnioitettava niitä 
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niitä perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 
Toimissa olisi noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita, joihin sisältyy myös 
plagioinnin välttäminen.

perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 
Toimissa on noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita, joihin sisältyy myös 
plagioinnin välttäminen.

Or. en

Perustelu

Säännöksen tärkeyden huomioon ottaen ei riitä, että käytetään sanaa "olisi", sillä ilmaisu 
viittaa ainoastaan tilaisuuteen, vaikka olisi ilmaistava selkeästi, että kyseessä on velvoite.

Tarkistus 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa olisi kunnioitettava 
niitä perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
Toimissa olisi noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita, joihin sisältyy myös 
plagioinnin välttäminen.

(7) Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa toimissa on kunnioitettava niitä 
perusoikeuksia ja noudatettava niitä 
periaatteita, jotka on tunnustettu erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.
Toimissa olisi noudatettava kaikkia 
oikeudellisia velvoitteita ja eettisiä 
periaatteita, joihin sisältyy myös 
plagioinnin välttäminen.

Or. en

Tarkistus 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
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suunnittelun, täytäntöönpanon ja 
tavoitteiden saavuttamisen yhteydessä on 
tärkeää panna merkille vahvistetun 
sukupuolinäkökulman merkitys.

Or. en

Tarkistus 125
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) SEUT-sopimuksen 180 ja 186 artiklaan 
sisältyvien kansainvälistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti olisi 
edistettävä kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien sekä 
kansainvälisten järjestöjen osallistumista. 
Näiden sääntöjen täytäntöönpanon olisi 
oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 
75 ja 215 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
toimenpiteiden sekä kansainvälisen 
oikeuden kanssa. Lisäksi sääntöjen 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon edellytykset, 
joiden mukaisesti unionin oikeussubjektit 
voivat osallistua kolmansien maiden 
ohjelmiin.

(8) SEUT-sopimuksen 180 ja 186 artiklaan 
sisältyvien kansainvälistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti olisi 
edistettävä kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien sekä 
kansainvälisten järjestöjen osallistumista. 
Näiden sääntöjen täytäntöönpanon olisi 
oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 
75 ja 215 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
toimenpiteiden sekä kansainvälisen 
oikeuden kanssa. Lisäksi sääntöjen 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon edellytykset, 
joiden mukaisesti unionin oikeussubjektit 
voivat osallistua kolmansien maiden 
ohjelmiin. EU:n ulko- ja kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden takaamiseksi 
vahvistetaan kolmansiin maihin 
sovellettavia erityissääntöjä, kun niitä 
voidaan perustellusti epäillä 
ihmisoikeusloukkauksista tai 
osallisuudesta aseellisiin tai alueellisiin 
selkkauksiin, varmistamalla, ettei 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yhteydessä myönnetty rahoitus ole 
ristiriidassa EU:n keskeisten arvojen 
kanssa.

Or. en
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Tarkistus 126
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) SEUT-sopimuksen 180 ja 186 artiklaan 
sisältyvien kansainvälistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti olisi 
edistettävä kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien sekä 
kansainvälisten järjestöjen osallistumista. 
Näiden sääntöjen täytäntöönpanon olisi 
oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 
75 ja 215 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
toimenpiteiden sekä kansainvälisen 
oikeuden kanssa. Lisäksi sääntöjen 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon edellytykset, 
joiden mukaisesti unionin oikeussubjektit 
voivat osallistua kolmansien maiden 
ohjelmiin.

(8) SEUT-sopimuksen 180 ja 186 artiklaan 
sisältyvien kansainvälistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti olisi 
edistettävä kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien sekä 
kansainvälisten järjestöjen osallistumista. 
Näiden sääntöjen täytäntöönpanon olisi 
oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 
75 ja 215 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
toimenpiteiden sekä kansainvälisen 
oikeuden kanssa. Lisäksi sääntöjen 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon edellytykset, 
joiden mukaisesti unionin oikeussubjektit 
voivat osallistua kolmansien maiden 
ohjelmiin, ja niissä olisi otettava 
huomioon osallistuvien kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
lainsäädäntökehyksistä johtuvat 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 127
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) SEUT-sopimuksen 180 ja 186 artiklaan 
sisältyvien kansainvälistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti olisi 
edistettävä kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien sekä 
kansainvälisten järjestöjen osallistumista. 
Näiden sääntöjen täytäntöönpanon olisi 

(8) SEUT-sopimuksen 180 ja 186 artiklaan 
sisältyvien kansainvälistä yhteistyötä 
koskevien tavoitteiden mukaisesti olisi 
edistettävä kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien sekä 
kansainvälisten järjestöjen osallistumista. 
Näiden sääntöjen täytäntöönpanon olisi 
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oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 
75 ja 215 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
toimenpiteiden sekä kansainvälisen 
oikeuden kanssa. Lisäksi sääntöjen 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon edellytykset, 
joiden mukaisesti unionin oikeussubjektit 
voivat osallistua kolmansien maiden 
ohjelmiin.

oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 
75 ja 215 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
toimenpiteiden sekä kansainvälisen 
oikeuden kanssa. Lisäksi sääntöjen 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon edellytykset, 
joiden mukaisesti unionin oikeussubjektit 
voivat osallistua kolmansien maiden 
ohjelmiin, vastavuoroisuuden periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 128
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Olisi määriteltävä säännöt julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuksille. 
Komissio ei perusta muita yhteisyrityksiä 
SEUT-sopimuksen 187 artiklan 
perusteella, kun taas julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien perustamisen 
olisi oltava poikkeuksellista, ja se olisi 
voitava perustella osoittamalla, ettei 
muuntyyppisillä rahoitusmekanismeilla 
voida saavuttaa samoja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä (9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
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koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
erityisesti vammaisjärjestöjen
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

Or. en

Tarkistus 130
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös 
vammaisjärjestöjen, hyödynnettävissä. 
Unionin rahoitustukea olisi voitava antaa 
erilaisissa muodoissa.

Or. en

Tarkistus 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa, 
mutta tavoitteena olisi oltava aina 
mahdollisimman suuri vipuvaikutus.

Or. en

Tarkistus 132
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

Or. en

Tarkistus 133
Patrizia Toia
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

(9) Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
yhtenäinen, kattava ja selkeä kehys, jonka 
avulla voidaan varmistaa, että puiteohjelma 
pannaan täytäntöön mahdollisimman 
tehokkaasti ja että se on 
yksinkertaistettujen menettelyjen ansiosta 
helposti kaikkien osallistujien ja erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
hyödynnettävissä. Unionin rahoitustukea 
olisi voitava antaa erilaisissa muodoissa.

Or. en

Tarkistus 134
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevissa säännöissä olisi 
otettava huomioon myös pk-yritysten ja 
pienten mid cap -yritysten erityiset 
rahoitustarpeet ja huomioitava 
asianmukaisesti erityyppisten pk-yritysten 
ja eri alojen ominaisuudet, jotta ne 
voisivat käyttää kaiken tutkimus- ja 
innovointipotentiaalinsa. Osallistumista 
koskevissa säännöissä olisi lyhennettävä 
avustuksen myöntämisaika enintään 
kuuteen kuukauteen.
Avustuksen myöntämisaikaa olisi 
vähennettävä erityisesti, kun otetaan 
huomioon pk-yritysten mukanaolo. 
Pyrkimykset tähän ovat kuitenkin 
tuottaneet ongelmia, kuten seitsemännen 
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puiteohjelman kohdalla jo nähtiin, sillä 
komissio on päättänyt tehdä näin 
hankeneuvottelujen aikana, mikä on 
johtanut hätäiseen päätöksentekoon 
erityisesti konsortiosopimuksista, joissa 
sopimuspuolet ovat joutuneet tekemään 
kompromisseja, kun taas aikaisemmin oli 
enemmän aikaa kaikkien osapuolten 
kesken käytäville avoimille keskusteluille. 
Aikarajan asettaminen on tämän vuoksi 
liian rajoittavaa.

Or. en

Tarkistus 135
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tutkimusyhteisöön osallistuvien 
tahojen erilaisen luonteen ja erilaisten 
erityistarpeiden vuoksi 
osallistumissäännöissä olisi vahvistettava 
yksinkertaistettuja rahoitusprosentteja, 
mutta samalla olisi säilytettävä nykyinen 
yliopistojen/tutkimuskeskusten, 
teollisuuden, voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen ja pk-yritysten välinen erottelu, 
kuten tutkimuspuiteohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta 
11. marraskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman1

17 kohdassa selvästi todetaan. Jos 
käytetään todellisia välillisiä 
kustannuksia, niiden perusteena olisi 
käytettävä kansallisia lainsäädäntöjä ja 
osallistujan tavanomaisia 
kirjanpitokäytänteitä.
__________________
1 EUVL C 74E, 13.3.2012, s. 34.

Or. en
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Tarkistus 136
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevissa säännöissä olisi 
otettava huomioon myös pk-yritysten ja 
pienten mid cap -yritysten erityiset 
rahoitustarpeet ja huomioitava 
asianmukaisesti erityyppisten pk-yritysten 
ja eri alojen ominaisuudet, jotta ne 
voisivat käyttää kaiken tutkimus- ja 
innovointipotentiaalinsa. 
Osallistumissäännöissä olisi edistettävä 
sitä, että avustuksen myöntämisaika 
lyhennetään enintään kuuteen 
kuukauteen.

Or. it

Perustelu

Pk-yrityksiin sovellettavia hallinnollisia menettelyjä on yksinkertaistettava ja säännöistä olisi 
tehtävä joustavat, jotta voidaan ottaa huomioon pk-yritysten erityispiirteet.

Tarkistus 137
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettujen hankkeiden tuloksiin 
liittyvien patenttihakemusten, 
standardien, julkaisujen tai mahdollisten 
muiden, myös sähköisten, levittämisen 
muotojen olisi oltava kaikkien saatavilla; 
näihin kuuluvat esimerkiksi suuri 
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kirjasinkoko, pistekirjoitus, selkokielinen 
teksti, audio- ja videomuodot ja sähköinen 
muoto.

Or. es

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuloksiin liittyvien 
patenttihakemusten, standardien, julkaisujen tai mahdollisten muiden, myös sähköisten, 
levittämisen muotojen on oltava yhtä lailla vammaisten saatavilla, varsinkin jos tiedot on 
tuotettu julkisin varoin. 

Tarkistus 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettujen hankkeiden tuloksiin 
liittyvien patenttihakemusten, 
standardien, julkaisujen tai mahdollisten 
muiden, myös sähköisten, levittämisen 
muotojen saavutettavuus edellyttää 
kaikkien saavutettavissa olevien 
tietomuotojen käyttöä. Saavutettavissa 
olevia tietomuotoja ovat muun muassa 
suuri kirjasinkoko, pistekirjoitus, 
selkokielinen teksti, audio- ja 
videomuodot ja sähköinen muoto.

Or. en

Tarkistus 139
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Horisontti 2020-puiteohjelmasta 
olisi myönnettävä rahoitusta, joka kattaa 
kaikki lisäkustannukset, jotka aiheutuvat 
tutkijoiden ja vammaisten osallistujien 
osallistumisesta Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitettuihin 
hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 140
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Yleissääntönä on, että hanke-
ehdotusten jättämisen määräajan ja 
avustussopimuksen tekemisen välinen 
aika (avustuksen myöntämisaika) saisi 
olla korkeintaan kuusi kuukautta. 
Komission olisi asetettava konsortioille 
asianmukaisia määräaikoja, joita 
sovelletaan asiakirjojen toimittamiseen.

Or. de

Perustelu

Monet osallistujat, erityisesti innovatiiviset yritykset, pitävät avustuksen myöntämiseen 
kuluvan ajan lyhentämistä yhtenä tärkeimmistä syistä eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin 
osallistumiselle. Komission ei kuitenkaan pitäisi siirtää aikapaineita kohtuuttomasti 
osallistujille asettamalla asiakirjojen toimittamiselle epärealistisia määräaikoja, joiden 
noudattamatta jättäminen voisi johtaa menettelyn keskeyttämiseen. 

Tarkistus 141
Norbert Glante
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Komission olisi jatkettava toimiaan 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi 
tavoilla, jotka tietotekniikkajärjestelmien 
parantaminen mahdollistaa; tästä voidaan 
mainita esimerkkinä osallistujien 
portaalin laajentaminen edelleen kaikkien 
ohjelmien yhdeksi yhteyspisteeksi, joka 
ulottuu hanke-ehdotuspyyntöjen 
julkaisemisesta ja hanke-ehdotusten 
toimittamisesta hankkeiden 
täytäntöönpanoon, kun tarkoituksena on 
perustaa yhden luukun järjestelmä.

Or. de

Perustelu

Käyttäjäystävällinen ja selityksiä kaipaamaton verkkosivusto, joka on tarkoitettu kaikille 
osallistujille ja koko prosessin kaikissa vaiheissa käytettäväksi, voi antaa merkittävän 
panoksen ohjelmaan osallistumisen yksinkertaistamiseen, mikä lisää epäsuorasti 
eurooppalaisen tutkimusrahoituksen houkuttavuutta.

Tarkistus 142
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Rakennerahastojen ja Horisontti 
2020 -puiteohjelman välisiä synergioita 
olisi hyödynnettävä enemmän, jotta 
voitaisiin saavuttaa huippuosaamisen 
levittämistä ja osallistumisen lisäämistä 
koskeva tavoite. Tämän olisi tapahduttava 
erityisesti siten, että kytketään vähemmän 
innovatiivisten huonommin selviytyvien 
jäsenvaltioiden ja alueiden eteenpäin 
pyrkivät huippuosaamiskeskukset 
kansainvälisesti johtavassa asemassa 
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oleviin eurooppalaisiin 
tutkimuskumppaneihin.

Or. de

Perustelu

Keski- ja Itä-Euroopan maiden – jotka siihen aikaan olivat assosioituneita maita –
huippuosaamiskeskusten tukemisesta tutkimuksen viidennen puiteohjelman yhteydessä saatuja 
kokemuksia olisi hyödynnettävä kytkösten rakentamisessa. 

Tarkistus 143
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Olisi aiheellista ottaa vähitellen 
käyttöön osallistumiselle asetettavia 
vähimmäisedellytyksiä, jotka 
velvoittaisivat jäsenvaltiot, joihin 
ehdotuksia tekevät oikeussubjektit ovat 
sijoittautuneet, investoimaan tietyn 
vähimmäisprosenttiosuuden bkt:stään 
tutkimukseen, kehittämiseen ja 
innovointiin; tämä vaatimus edistää 
valtioiden välisen tasapainon 
saavuttamista ja kannustaa oikeudellisia 
yksiköitä tekemään pioneeritutkimusta ja 
tavoittelemaan huippuosaamista.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden 
osallistumisvaatimuksiin keskipitkän aikavälin vaatimus, jonka mukaan jäsenvaltioiden on 
investoitava tietty vähimmäismäärä tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin. Tällä 
yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden huippuosaamisen tasoa.

Tarkistus 144
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina. Yksinkertaisuuden vuoksi 
kuhunkin toimityyppiin olisi sovellettava 
ainoastaan yhtä korvausosuutta, joka ei 
vaihtele osallistujan tyypin mukaan.

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina ja jossa voittoa 
tavoittelemattomat oikeussubjektit voivat 
vaihtoehtoisesti ilmoittaa todelliset 
toteutuneet kustannukset analyyttisillä 
kirjanpitojärjestelmillä ja 
yksityiskohtaisilla kustannusten 
jakojärjestelmillä.

Or. en

Tarkistus 145
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
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varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina. Yksinkertaisuuden vuoksi 
kuhunkin toimityyppiin olisi sovellettava 
ainoastaan yhtä korvausosuutta, joka ei 
vaihtele osallistujan tyypin mukaan.

varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina.

Or. en

Tarkistus 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina. Yksinkertaisuuden vuoksi
kuhunkin toimityyppiin olisi sovellettava 
ainoastaan yhtä korvausosuutta, joka ei 
vaihtele osallistujan tyypin mukaan.

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina. Yksinkertaisuuden vuoksi
toiminnasta riippumatta olisi sovellettava 
ainoastaan yhtä korvausosuutta. 
Yliopistojen, tutkimusjärjestöjen, 
tutkimuslaitosten sekä pk-yritysten ja 
toisaalta teollisuuden välillä olisi 
kuitenkin tehtävä ero.

Or. en
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Tarkistus 147
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina. Yksinkertaisuuden vuoksi 
kuhunkin toimityyppiin olisi sovellettava 
ainoastaan yhtä korvausosuutta, joka ei 
vaihtele osallistujan tyypin mukaan.

(12) On tarpeen määrittää ehdot ja 
edellytykset, joiden mukaisesti unionin 
rahoitusta myönnetään Horisontti 2020
-puiteohjelman toimien osallistujille.
Nykyisten rahoitussääntöjen
monimutkaisuuden vähentämiseksi ja 
hankkeiden toteutuksen joustavuuden 
lisäämiseksi olisi kustannusten korvaamista 
varten vahvistettava yksinkertaistettu 
järjestelmä, jossa korvaukset maksetaan 
nykyistä enemmän kertakorvauksina, 
kiinteinä osuuksina ja 
vakioyksikkökustannusten mukaisina 
korvauksina. Yksinkertaisuuden vuoksi 
kuhunkin toimityyppiin olisi sovellettava 
ainoastaan yhtä korvausosuutta, jonka yksi 
vaihtoehto on, että kaikki kustannukset 
korvataan, joka ei vaihtele osallistujan 
tyypin mukaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaisesti ja noudattaen edellä ja jäljempänä esitettyjä 
yksinkertaistamiseen tähtääviä tarkistuksia, joilla pyritään edistämään teollisuuden 
osallistumista, on otettava käyttöön yksi korvausosuus, joka ei vaihtele osallistujan tyypin 
mukaan ja jonka yksi vaihtoehto on, että kaikki kustannukset korvataan, ja tämä on 
mainittava johdanto-osan kappaleissa.

Tarkistus 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)



PE492.762v01-00 28/164 AM\907542FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
olisi myönnettävä rahoitusta, joka kattaa 
kaikki lisäkustannukset, jotka aiheutuvat 
tutkijoiden ja vammaisten osallistujien 
osallistumisesta Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitettuihin 
hankkeisiin. Kaikki vammaisuuteen 
liittyvät lisäkustannukset ovat 
tukikelpoisia kustannuksia. Näihin 
kustannuksiin sisältyy muun muassa 
viittomakielinen tulkkaus, pistekirjoitus, 
sanatarkat selostukset, mukaan lukien 
pikakirjoitusjärjestelmät, 
henkilökohtainen avustus ja esteettömien 
rakennusten käyttö tapahtumissa.

Or. en

Tarkistus 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Käytetyillä kustannusmalleilla on 
saatava aikaan todellista 
yksinkertaistamista osallistujien kannalta 
katsottuna, ja niiden on lisättävä kaikkien 
edunsaajien osallistumista verrattuna 
seitsemänteen puiteohjelmaan. Näihin 
tavoitteisiin päästään niin, että käytetään 
yksinkertaistettuja tarkastusmenetelmiä, 
hyväksytään laajemmin edunsaajien 
tavanomaiset kirjanpitokäytänteet, 
käytetään yhtenä vaihtoehtona kiinteää 
korvausta, noudatetaan 
valtiontukisääntöjä ja houkutellaan 
yhteisrahoitusta kapasiteetin lisäämistä 
koskevista rakennerahastoista.

Or. en
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Tarkistus 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komission olisi otettava huomioon 
se, että yhteisrahoitusperiaatteen 
soveltamisesta saattaa olla vahinkoa niille 
jäsenvaltioille, joiden julkisiin menoihin 
kohdistuu suuria rajoituksia. Niiden 
johtavia tutkimuskeskuksia, yliopistoja ja 
yrityksiä olisi tuettava unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 151
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Yhteiskunnallisten tieteiden, 
oikeustieteiden ja humanististen tieteiden 
tutkimuksen rahoitukseen ja valvontaan 
olisi sovellettava erityisehtoja, ja niiden 
olisi suuntauduttava pikemminkin 
tulosten levittämiseen kuin prosessin 
muihin vaiheisiin. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon näiden alojen tutkimuksen erityisluonne, mitä 
tulee rahoitukseen ja valvontaan, ja siinä painotetaan tulosten levittämisen merkitystä eli 
toisin sanoen julkaisutoiminnasta, kääntämisestä sekä seminaarien, kokousten ja kongressien 
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
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Tarkistus 152
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin alan 
erityisiin haasteisiin olisi vastattava 
ottamalla käyttöön uusia rahoitusmuotoja, 
kuten palkinnot, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 
hankinta, jotka edellyttävät erityisiä 
sääntöjä.

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin alan 
erityisiin haasteisiin olisi vastattava 
ottamalla käyttöön uusia rahoitusmuotoja, 
kuten palkinnot, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 
hankinta, jotka edellyttävät erityisiä 
sääntöjä. On asianmukaista käyttää 
erilaisia rahoitusmuotoja ja tarvittaessa 
yhdistää erityyppisiä rahoituselimiä. 
Rahoitusvälineitä olisi käytettävä 
erityisesti täydentävästi tapauksissa, joissa 
niillä autetaan rahoittamaan tutkimusta 
ja innovaatioita aikaisempaa enemmän 
yksityisellä rahoituksella, myös 
riskipääomasijoituksilla innovatiivisiin 
yrityksiin ja erityisesti pk-yrityksiin, ja 
joissa tavoiteltuja tuloksia ei voida 
saavuttaa tehokkaasti apurahojen avulla 
ja joissa toimet koostuvat pääasiassa 
markkinaläheisistä toimista. 
Riskipääoman kaltaisia välineitä käyttäviä 
pk-yrityksiä ei rasiteta aiheettomilla 
viivytyksillä tai lisärahoitukselle 
asetettavilla ylimääräisillä esteillä.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineiden avulla pyritään vauhdittamaan ja helpottamaan innovointiin tehtäviä 
yksityisiä sijoituksia. Rahoitusvälineiden ja markkinaläheisten toimien yhdistelmää olisi 
vahvistettava ja korostettava kaikkialla osallistumista koskevissa säännöissä, ja tätä varten 
olisi laadittava erillinen artikla "erityismääräyksiin", joissa säädetään rahoitusvälineiden 
käytön yleisistä ehdoista.

Tarkistus 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin alan 
erityisiin haasteisiin olisi vastattava
ottamalla käyttöön uusia rahoitusmuotoja, 
kuten palkinnot, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 
hankinta, jotka edellyttävät erityisiä 
sääntöjä.

(13) Tutkimuksen ja innovoinnin alan 
erityisiin haasteisiin olisi vastattava 
ottamalla käyttöön asetuksessa (EU) N:o 
XX/XX [varainhoitoasetus] vahvistettuja
uusia rahoitusmuotoja, kuten palkinnot, 
esikaupallinen hankinta ja innovatiivisten 
ratkaisujen julkinen hankinta, jotka 
edellyttävät, että alakohtaisissa 
asetuksissa säädetään erityisiä sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 154
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) On asianmukaista käyttää erilaisia 
rahoitusmuotoja ja tarvittaessa yhdistää 
erityyppisiä rahoituselimiä. 
Rahoitusvälineitä olisi käytettävä 
erityisesti täydentävästi tapauksissa, joissa 
niillä autetaan rahoittamaan tutkimusta 
ja innovaatioita aikaisempaa enemmän 
yksityisellä rahoituksella, myös 
kansallisilla ja rakennerahastojen varoilla 
sekä riskipääomasijoituksilla 
innovatiivisiin yrityksiin ja erityisesti pk-
yrityksiin, ja joissa tavoiteltuja tuloksia ei 
voida saavuttaa tehokkaasti apurahojen 
avulla ja joissa toimet koostuvat 
pääasiassa markkinaläheisistä toimista.

Or. en
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Tarkistus 155
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa 
julkisten menojen tehokkuuden 
varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen, 
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa.

(14) Jotta voidaan säilyttää tasavertaiset 
toimintaedellytykset kaikille 
sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnettävän rahoituksen olisi oltava 
sopusoinnussa valtiontukisääntöjen kanssa 
julkisten menojen tehokkuuden 
varmistamiseksi ja sellaisten 
markkinavääristymien estämiseksi kuin 
yksityisten varojen syrjäyttäminen, 
tehottomien markkinarakenteiden 
syntyminen ja tehottomien yritysten 
pysyminen toiminnassa. Erityisesti 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien perustamiseen olisi 
sovellettava edellytyksiä, joilla 
varmistetaan todelliseen kilpailuun 
perustuvan ympäristön säilyminen ja se, 
että uuden tulokkaat voivat liittyä mukaan 
missä vaiheessa tahansa.

Or. en

Tarkistus 156
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin taloudellisia etuja olisi 
menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa 
suojattava oikeasuhtaisin toimenpitein.

(15) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettujen hankkeiden tuloksiin
liittyvien patenttihakemusten, 
standardien, julkaisujen tai mahdollisten 
muiden levittämisen muotojen 
saavutettavuus edellyttää digitaalisten 
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keskusvarastojen perustamista ja avointen 
digitaalisten tietomuotojen käyttöä.
Unionin taloudellisia etuja olisi menojen 
hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava 
oikeasuhtaisin toimenpitein.

Or. en

Tarkistus 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] mukaisesti näiden 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevien sääntöjen olisi muodostettava 
perusta sille, että hyväksytään laajemmin 
edunsaajien tavanomaiset 
kirjanpitokäytänteet ja hyväksytään 
edunsaajien omat kirjanpitokäytänteet 
vahvistettaessa tukikelpoisia 
kustannuksia. Tätä varten 
tilintarkastuslausuntoja koskeviin 
vaatimuksiin, myös menettelytapoja 
koskeviin lausuntoihin, olisi tehtävä 
tarvittavat muutokset. Komission olisi 
otettava mahdollisimman laajasti käyttöön 
yksi yhteinen tilintarkastusmalli, jossa 
jätetään riittävästi joustovaraa sille, että 
voidaan tunnustaa yleiset 
tilintarkastuskäytänteet ja ottaa 
asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioissa 
hyväksytyt tilintarkastuskäytänteet.

Or. en

Perustelu

Ks. Carvalhon mietinnön 14 kohta.
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Tarkistus 158
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen 
osallistumista seitsemännen puiteohjelman 
toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä
(2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun asetuksen N:o 1906/2006/EY 
nojalla perustettu ja komission hallinnoima 
osallistujien takuurahasto on osoittautunut 
tärkeäksi suojamekanismiksi, joka 
vähentää sellaisiin saataviin liittyviä 
riskejä, joita sääntöjen vastaisesti toimineet 
osallistujat eivät maksa takaisin. Sen 
vuoksi olisi perustettava uusi osallistujien 
takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto'.
Jotta osallistujiin liittyvä riski voitaisiin 
hallita tehokkaammin ja kattaa paremmin, 
rahaston olisi katettava toimet, jotka 
sisältyvät päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustettuun ohjelmaan, Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä perustettuun 
ohjelmaan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön puiteohjelmasta
(2012–2013) X 2011 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä […] perustettuun ohjelmaan, 
sekä toimet, joiden toteutus perustuu 
asetukseen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] ja tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 
täydentävästä Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018) […] 
annettuun neuvoston asetukseen (Euratom) 
N:o XX/XX [Euratom H2020
-puiteohjelma]. Rahaston ei pitäisi kattaa 
muiden tahojen kuin unionin elinten 

(16) Säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten, korkeakoulujen ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen
osallistumista seitsemännen puiteohjelman 
toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä
(2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun asetuksen N:o 1906/2006/EY
nojalla perustettu ja komission hallinnoima 
osallistujien takuurahasto on osoittautunut 
tärkeäksi suojamekanismiksi, joka 
vähentää sellaisiin saataviin liittyviä 
riskejä, joita sääntöjen vastaisesti toimineet 
osallistujat eivät maksa takaisin. Sen 
vuoksi olisi perustettava uusi osallistujien 
takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto'.
Jotta osallistujiin liittyvä riski voitaisiin 
hallita tehokkaammin ja kattaa paremmin, 
rahaston olisi katettava toimet, jotka 
sisältyvät päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustettuun ohjelmaan, Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä perustettuun 
ohjelmaan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön puiteohjelmasta
(2012–2013) X 2011 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä […] perustettuun ohjelmaan, 
sekä toimet, joiden toteutus perustuu 
asetukseen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] ja tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 
täydentävästä Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018) […] 
annettuun neuvoston asetukseen (Euratom) 
N:o XX/XX [Euratom H2020
-puiteohjelma]. Rahaston ei pitäisi kattaa 
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hallinnoimia ohjelmia. muiden tahojen kuin unionin elinten 
hallinnoimia ohjelmia.

Or. en

Tarkistus 159
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen 
osallistumista seitsemännen puiteohjelman 
toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä 
(2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun asetuksen N:o 1906/2006/EY 
nojalla perustettu ja komission hallinnoima 
osallistujien takuurahasto on osoittautunut 
tärkeäksi suojamekanismiksi, joka 
vähentää sellaisiin saataviin liittyviä 
riskejä, joita sääntöjen vastaisesti toimineet 
osallistujat eivät maksa takaisin. Sen 
vuoksi olisi perustettava uusi osallistujien 
takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto'. 
Jotta osallistujiin liittyvä riski voitaisiin 
hallita tehokkaammin ja kattaa paremmin, 
rahaston olisi katettava toimet, jotka 
sisältyvät päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustettuun ohjelmaan, Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä perustettuun 
ohjelmaan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön puiteohjelmasta 
(2012–2013) X 2011 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä […] perustettuun ohjelmaan, 
sekä toimet, joiden toteutus perustuu 
asetukseen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] ja tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 
täydentävästä Euroopan 

(16) Säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten, korkeakoulujen ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tai 
instituutioiden osallistumista seitsemännen 
puiteohjelman toimiin sekä 
tutkimustulosten levittämistä (2007–2013) 
18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
asetuksen N:o 1906/2006/EY nojalla 
perustettu ja komission hallinnoima 
osallistujien takuurahasto on osoittautunut 
tärkeäksi suojamekanismiksi, joka 
vähentää sellaisiin saataviin liittyviä 
riskejä, joita sääntöjen vastaisesti toimineet 
osallistujat eivät maksa takaisin. Sen 
vuoksi olisi perustettava uusi osallistujien 
takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto'. 
Jotta osallistujiin liittyvä riski voitaisiin 
hallita tehokkaammin ja kattaa paremmin, 
rahaston olisi katettava toimet, jotka 
sisältyvät päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustettuun ohjelmaan, Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) 
seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja 
koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 
18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä perustettuun 
ohjelmaan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön puiteohjelmasta 
(2012–2013) X 2011 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä […] perustettuun ohjelmaan, 
sekä toimet, joiden toteutus perustuu 
asetukseen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020 -puiteohjelma] ja tutkimuksen ja 
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atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018) […] 
annettuun neuvoston asetukseen (Euratom) 
N:o XX/XX [Euratom H2020 
-puiteohjelma]. Rahaston ei pitäisi kattaa 
muiden tahojen kuin unionin elinten 
hallinnoimia ohjelmia.

innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 
täydentävästä Euroopan 
atomienergiayhteisön tutkimus- ja 
koulutusohjelmasta (2014–2018) […] 
annettuun neuvoston asetukseen (Euratom) 
N:o XX/XX [Euratom H2020 
-puiteohjelma]. Rahaston ei pitäisi kattaa 
muiden tahojen kuin unionin elinten 
hallinnoimia ohjelmia.

Or. en

Tarkistus 160
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Yhteistyössä tieteellisen 
tutkimuksen hallinnoinnista vastaavien 
jäsenvaltioiden keskusten kanssa olisi 
perustettava EU:n tietokanta, joka 
sisältää tieteenalat ja asiantuntijoiden 
nimet kyseisillä aloilla.

Or. pl

Perustelu

Asiantuntijat, erityisesti jo nämä edustavat tasapuolisesti kaikkia jäsenvaltioita, takaavat 
päätöksentekoprosessin puolueettomuuden.

Tarkistus 161
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Avoimuuden lisäämiseksi olisi 
julkaistava niiden asiantuntijoiden nimet, 

(17) Avoimuuden lisäämiseksi olisi 
julkaistava niiden asiantuntijoiden nimet, 
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jotka ovat avustaneet komissiota tai 
asianomaisia rahoituselimiä tätä asetusta 
sovellettaessa. Jos nimen julkaiseminen 
vaarantaisi asiantuntijan turvallisuuden tai 
koskemattomuuden tai aiheettomasti 
loukkaisi tämän yksityisyyttä, komission 
tai rahoituselinten olisi voitava jättää nimi 
julkaisematta.

jotka avustavat komissiota tai asianomaisia 
rahoituselimiä tätä asetusta sovellettaessa
arvioimalla ehdotettuja hankkeita 
hyväksytyn arviointiasteikon mukaisesti.
Arvioinnit olisi annettava 
tutkimusryhmän koordinaattorin 
saataville. Jos nimen julkaiseminen 
vaarantaisi asiantuntijan turvallisuuden tai 
koskemattomuuden tai aiheettomasti 
loukkaisi tämän yksityisyyttä, komission 
tai rahoituselinten olisi voitava jättää nimi 
julkaisematta.

Or. pl

Perustelu

Hankkeita arvioitaessa olisi käytettävä yhdenmukaista arviointiasteikkoa, sillä tämä takaa 
hakemusten avoimuuden. Lisäksi tieteelliset apurahat ja näin ollen koko lausunto olisi 
asetettava tutkimusryhmän koordinaattorin saataville, mutta arvioinnin tekijän nimeä ei saisi 
paljastaa tarpeettomasti.

Tarkistus 162
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Avoimuuden lisäämiseksi olisi 
julkaistava niiden asiantuntijoiden nimet, 
jotka ovat avustaneet komissiota tai 
asianomaisia rahoituselimiä tätä asetusta 
sovellettaessa. Jos nimen julkaiseminen 
vaarantaisi asiantuntijan turvallisuuden tai 
koskemattomuuden tai aiheettomasti 
loukkaisi tämän yksityisyyttä, komission 
tai rahoituselinten olisi voitava jättää nimi
julkaisematta.

(17) Avoimuuden lisäämiseksi olisi 
julkaistava niiden asiantuntijoiden nimet, 
jotka ovat avustaneet komissiota tai 
asianomaisia rahoituselimiä tätä asetusta 
sovellettaessa. Jos nimen julkaiseminen 
vaarantaisi asiantuntijan turvallisuuden tai 
koskemattomuuden tai aiheettomasti 
loukkaisi tämän yksityisyyttä, komissio tai 
rahoituselin voi poikkeustapauksissa
jättää nimen julkaisematta.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään avoimuutta siten, että asiantuntijoiden nimet saisi jättää 
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julkaisematta vain poikkeustapauksissa.

Tarkistus 163
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia sekä avoimeen 
saatavuuteen ja levittämiseen liittyviä 
muita lisäedellytyksiä Euroopan 
strategisten etujen mukaisesti. On 
korostettava nykyistä enemmän tuetun 
toiminnan avulla tuotetun tiedon, myös 
aiempien puiteohjelmien yhteydessä 
tuotetun tiedon, mahdollisimman laajaa 
käyttöä ja levittämistä, jopa tällaisen 
tiedon kaupallista tai yhteiskunnallista 
hyödyntämistä. 

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista koskevissa säännöissä olisi määrättävä, että 
EU:n rahoittaman tutkimuksen yhteydessä tuotettu tieto (esimerkiksi tutkimustulokset, 
menetelmät, esineet, tieteelliset tiedot jne.) olisi asetettava yleisön saataville ja se olisi 
levitettävä laajalle (sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän tiedon luomisesta vastaaville 
tekijöille kuuluviin teollis- ja tekijänoikeuksiin), millä varmistetaan, että suuremmalla 
yleisöllä on tietämystä asioista ja EU:n kansalaiset, yritykset ja pk-yritykset omaksuvat 
innovaatiotoiminnan ja että EU:n talous kasvaa.

Tarkistus 164
Vicky Ford, Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.
On korostettava nykyistä enemmän tuetun 
toiminnan avulla tuotetun tiedon 
mahdollisimman laajaa käyttöä ja 
levittämistä siten, että samalla ollaan 
tietoisia teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelun merkityksestä.

Or. en

Tarkistus 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä, levittämistä tai lisensointia
koskevia lisäedellytyksiä Euroopan 
strategisten etujen tai yleisen edun 
mukaisesti, ja lisäedellytysten on oltava 
kaikilta osin teollis- ja tekijänoikeuksien 
mukaiset.

Or. en
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Tarkistus 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa
tulosten ja tietojen avointa saatavuutta 
koskevia sääntöjä tai levittämistä,
hyödyntämistä tai lisensointia koskevia 
lisäedellytyksiä Euroopan strategisten 
etujen tai yleisen edun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä, levittämistä tai lisensointia
koskevia lisäedellytyksiä Euroopan 
strategisten etujen tai yleisen edun
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on maksimoida EU:n rahoittaman tutkimuksen yhteiskunnallinen 
hyöty. Yleisen edun kannalta on tärkeää, että merkittävien yhteiskunnallisten haasteiden, 
esimerkiksi terveyden, tapauksessa tulokset levitetään nopeasti ja laajalle ja että 
eturintamassa tehtävän tutkimuksen tuotteet ovat yleisesti saatavilla.

Tarkistus 168
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä, levittämistä tai lisensointia
koskevia lisäedellytyksiä Euroopan 
strategisten etujen tai yleisen edun
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 169
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 

(19) Olisi vahvistettava tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
säännöt sen varmistamiseksi, että 
osallistujat suojaavat, hyödyntävät ja 
levittävät tuloksia tarkoituksenmukaisella 
tavalla; näiden sääntöjen olisi erityisesti 
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mahdollistettava se, että voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

mahdollistettava se, että voidaan asettaa
avointa saatavuutta, levittämistä tai
hyödyntämistä koskevia lisäedellytyksiä 
Euroopan strategisten etujen mukaisesti.

Or. es

Perustelu

EU:n rahoittamalla tutkimuksella kehitetyn asiantuntemuksen olisi oltava paremmin 
saavavilla, jotta siitä olisi hyötyä yleisölle, eikä se saisi jäädä yksityiseksi ja 
luottamukselliseksi.

Tarkistus 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kaikki tutkimus ja innovointi 
perustuu siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
voivat saada, jakaa ja käyttää tieteellistä 
tietoa avoimesti. Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta julkista rahoitusta 
saavissa tieteellisissä julkaisuissa olisi 
yleisesti noudatettava jo seitsemänteen 
puiteohjelmaan sisältynyttä periaatetta, 
että tieteelliset julkaisut ovat vapaasti ja 
avoimesti käytettävissä verkossa 
tietämyksen levittämisen ja 
hyödyntämisen edistämiseksi. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi 
tehtävä aloite käytäntöön, joka koskee 
julkisrahoitteisessa tutkimuksessa 
tuotetun tai kerätyn tieteellisen tiedon 
avointa saatavuutta verkossa, jotta 
tällaisen tiedon avoin saatavuus olisi 
säännönmukaista vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en
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Tarkistus 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jotta voidaan lisätä avoimuutta, 
komissio tai asianomainen rahoituselin 
ryhtyy EU:n kansalaisten tai heidän 
suoraan valitsemiensa edustajien 
pyynnöstä toimiin julkaistakseen 
yksityiskohtaisia tietoja tämän ohjelman 
yhteydessä toteutetuista hankkeista. 

Or. en

Tarkistus 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Sellaisia teknologioita koskevien 
tulosten yhteydessä, joiden avulla voidaan 
vastata merkittäviin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, esimerkiksi uuden 
lääketieteellisen teknologian (kuten 
lääkkeiden, diagnostiikan tai rokotteiden), 
tai kehittää ilmastonmuutoksen 
torjuntateknologioita, asetetaan 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
lisäehtoja.

Or. en

Tarkistus 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Kaikki tutkimus ja innovointi 
perustuu siihen, että tutkijat, 
tutkimuslaitokset, yritykset ja kansalaiset 
voivat saada, jakaa ja käyttää tieteellistä 
tietoa avoimesti. Teollis- ja 
tekijänoikeuksia on kuitenkin 
noudatettava.

Or. en

Tarkistus 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Ehdotusten valintaprosessissa 
vaikutusperusteisiin olisi sisällytettävä 
tutkimustulosten ja -tiedon levittämisen ja 
julkisen saatavuuden mahdollinen 
laajuus, ja etusijalle olisi asetettava 
hankkeet, joihin sisältyisi tulosten 
laajempi levittäminen ja hyödyntäminen.

Or. en

Tarkistus 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 d kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 d) Olisi kannustettava perustamaan 
patenttirenkaita, jotta mahdollistetaan
patentoidun tieteellisen tiedon jakaminen 
ja lisätään yhteisiä toimia ja tutkimus- ja 
kehitysyhteistyötä tiettyihin teknologian 
tarpeisiin. Tämä mekanismi sopisi 
erityisen hyvin teknologioille, jotka ovat 
monitahoisia ja kalliita, sillä sen avulla 
voitaisiin välttää tutkimuksen 
pysähtyminen patenttitiheikköjen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 176
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Nykyisen ja suunnitellun 
innovointitutkimuksen lisäämiseen 
tähtääviä ohjelmia olisi avattava siten, 
että niihin voitaisiin sisällyttää myös 
ydintutkimus osana sopivien 
tutkimusluokkien luetteloa. Eurekan 
Eurostars-ohjelman ja Marie Curie 
-toimien osallistumissääntöjä olisi 
lavennettava, jotta ydintutkimusta tekevät 
pk-yritykset voisivat osallistua niihin.

Or. en

Perustelu

Pk-yritykset ovat Euroopan talouden kannalta elintärkeitä, mutta ydintutkimuksen alalla ne 
ovat usein aliedustettuina. On tärkeää, että ydintutkimusta tekevät pk-yritykset eivät jää 
tiettyjen pk-yritysten tilanteen parantamiseen suunniteltujen unionin ohjelmien ulkopuolelle.
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Tarkistus 177
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan lisäksi 
tulosten levittämistä koskevat säännöt.

Tässä asetuksessa vahvistetaan lisäksi 
tulosten hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 178
Francesco De Angelis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahoituselimet voivat vahvistaa 
sääntöjä, jotka poikkeavat tässä asetuksessa 
tai asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
vahvistetuista säännöistä, jos tästä 
säädetään perussäädöksessä tai jos 
komissio antaa siihen suostumuksensa 
tapauksissa, joissa rahoituselimen erityiset 
toimintatarpeet sitä edellyttävät.

3. EIT voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
poikkeavat tässä asetuksessa tai 
asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
vahvistetuista säännöistä, jos tästä 
säädetään perussäädöksessä tai jos 
komissio antaa siihen suostumuksensa 
tapauksissa, joissa rahoituselimen erityiset 
toimintatarpeet sitä edellyttävät, erityisesti 
tulosten omistajuuden, käyttöoikeuksien 
sekä hyödyntämisen ja levittämisen 
yhteydessä.

Or. it

Perustelu

EIT tarvitsee jonkin verran itsenäisyyttä sen toimivaltaan kuuluvien asioiden hallinnoinnissa 
sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa kysymyksissä samoin kuin tulosten 
hyödyntämisessä ja levittämisessä.

Tarkistus 179
Norbert Glante
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahoituselimet voivat vahvistaa 
sääntöjä, jotka poikkeavat tässä asetuksessa 
tai asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
vahvistetuista säännöistä, jos tästä 
säädetään perussäädöksessä tai jos 
komissio antaa siihen suostumuksensa 
tapauksissa, joissa rahoituselimen erityiset 
toimintatarpeet sitä edellyttävät.

3. EIT voi vahvistaa sääntöjä, jotka 
poikkeavat tässä asetuksessa tai 
asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
vahvistetuista säännöistä, jos tästä 
säädetään perussäädöksessä tai jos 
komissio antaa siihen suostumuksensa 
tapauksissa, joissa rahoituselimen erityiset 
toimintatarpeet sitä edellyttävät.

Or. de

Perustelu

Yksinkertaistamisen yksi päätavoitteista oli se, että olisi varmistettava Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitettuihin tai yhteisrahoitettuihin ohjelmiin osallistumista koskevien 
yhdenmukaisten sääntöjen pätevyys; tämä tavoite saavutetaan muun muassa sovellettavalla 
kuulemismenettelyllä. Tämä koskee erityisesti menettelyjen avoimuutta sekä suojelua 
koskevista oikeuksista ja rahoitusehdoista annettuja säännöksiä. Tämä tavoite on otettu 
huomioon, ja ainoa poikkeus on mainittu tässä erikseen.

Tarkistus 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'toimella' hanketta;

Or. en

Tarkistus 181
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä avustussopimukseen tai jotka 
ii) ovat syntyneet toimen ulkopuolella ja 
joissa osallistuja, jonka hallussa oikeudet 
ovat, on myötävaikuttanut toimeen ja joita 
iii) sekä tapauksissa i) että ii) tarvitaan 
toimen toteuttamiseen tai toimen tulosten 
käyttämiseen;

Or. de

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelma ei saisi poiketa seitsemännestä puiteohjelmasta nykyisten 
tietoa ja suojelua koskevien oikeuksien määrittelyssä. 

Tarkistus 182
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen tai ennen niiden 
hakemusta, joka on jätetty ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti ja 
joita iii) tarvitaan epäsuoran toimen 
toteuttamiseen tai epäsuoran toimen 
tulosten käyttämiseen;

Or. en
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Perustelu

DESCA-koordinaattorit ovat ehdottaneet näitä muutoksia.

Tarkistus 183
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen tai ennen hakemusta, 
joka on jätetty ennen niiden liittymistä 
toimeen, ja jotka ii) osallistujat ovat 
yksilöineet 42 artiklan mukaisesti; ja joita 
iii) tarvitaan epäsuoran toimen 
toteuttamiseen tai epäsuoran toimen 
tulosten käyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 184
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja joita iii) tarvitaan 
epäsuoran toimen toteuttamiseen tai 
epäsuoran toimen tulosten käyttämiseen 
ja jotka iii) osallistujat ovat yksilöineet 
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42 artiklan mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Lisätty kriteeri on osoittautunut tarpeelliseksi nykyisessä puiteohjelmassa.

Tarkistus 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti ja 
joita iii) tarvitaan epäsuoran toimen 
toteuttamiseen tai epäsuoran toimen 
tulosten käyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 186
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja joita iii) tarvitaan 
epäsuoran toimen toteuttamiseen tai 
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epäsuoran toimen tulosten käyttämiseen 
ja jotka ii) osallistujat ovat yksilöineet 
42 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 187
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'tausta-aineistolla' sellaista tietoa ja/tai 
tietotaitoa, riippumatta sen muodosta tai 
luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, kuten 
teollis- ja tekijänoikeudet, jotka i) ovat 
osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

4) 'tausta-aineistolla' aineellisia resursseja, 
kuten prototyyppejä, sekä sellaista tietoa 
ja/tai tietotaitoa, riippumatta sen muodosta 
tai luonteesta, sekä sellaisia oikeuksia, 
kuten teollis- ja tekijänoikeudet, jotka 
i) ovat osallistujien hallussa ennen niiden 
liittymistä toimeen ja jotka ii) osallistujat 
ovat yksilöineet 42 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 188
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) 'välttämättömällä pääsyllä'
(a) toimen toteuttamisen yhteydessä
pääsy katsotaan välttämättömäksi, jos 
vastaanottavalle sopimuspuolelle 
osoitettujen tehtävien suorittaminen olisi 
mahdotonta, viivästyisi merkittävästi tai 
vaatisi huomattavasti enemmän 
taloudellisia tai henkilöstöresursseja, jos 
käyttöoikeuksia ei anneta;
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(b) omien tulosten käytön yhteydessä
pääsy katsotaan välttämättömäksi, jos 
omien tulosten käyttö olisi teknisesti tai 
oikeudellisesti mahdotonta, jos kyseisiä 
käyttöoikeuksia ei anneta;

Or. en

Perustelu

DESCA-koordinaattorit ovat ehdottaneet näitä muutoksia.

Tarkistus 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'kokeellisella kehittämisellä' 
olemassa olevan tieteellisen, teknisen, 
liiketoiminta- ja muun asiaa koskevan 
tiedon ja taitojen hankkimista, 
yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä 
suunnitelmien ja järjestelyiden tai mallien 
laatimiseksi uusille, muutetuille tai 
parannetuille tuotteille, prosesseille tai 
palveluille, mukaan lukien 
prototyyppivalmistus, koetuotanto, testaus, 
demonstrointi, kokeilu ja markkinoiden 
laajempi haltuunotto;

Or. en

Perustelu

Koska rahoitusta koskevasta erosta on säädettävä tässä, eron olisi perustuttava 
johdonmukaiseen määritelmään, jossa turvaudutaan tunnustettuun käsitteeseen, jossa 
tutkimustoiminta erotetaan markkinaläheisemmistä toimista. 'Kokeellisen kehittämisen' 
määritelmä, josta on säädetty Yhteisön puitteissa tutkimus- ja kehitystyöhön sekä 
innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2006/C 323/01), vaikuttaa 
asianmukaisimmalta.
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Tarkistus 190
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'ehdotuspyynnöillä' ilmoitusta, jossa 
pyydetään tutkimusehdotuksia;

Or. en

Tarkistus 191
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) 'tarvittavalla pääsyllä' toimen 
toteuttamisen yhteydessä pääsy on 
tarvittava, jos vastaanottajalle osoitettujen 
tehtävien suorittaminen olisi mahdotonta, 
viivästyisi merkittävästi tai vaatisi 
huomattavasti enemmän taloudellisia tai 
henkilöstöresursseja, jos tulosten tai 
taustatietojen käyttöoikeuksia ei anneta; 
tulosten hyödyntämisen yhteydessä pääsy 
on tarvittava, jos tulosten hyödyntäminen 
olisi teknisesti tai oikeudellisesti 
mahdotonta, jos käyttöoikeuksia ei 
anneta;

Or. en

Perustelu

Termi "tarvittava" on määriteltävä, sillä tulosten ja/tai taustatietojen tarve on se, joka 
perustelee osallistujien käyttöoikeuksia koskevat pyynnöt.

Tarkistus 192
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c) 'konsortiolla' osallistujaryhmää, joka 
päättää tehdä yhteistyötä ehdotuksen 
esittämiseksi ja mahdollisesti toimen 
parissa työskentelemiseksi; konsortioon 
kuuluu koordinaattori ja 
yhteistyökumppaneita;

Or. en

Tarkistus 193
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) 'koordinointi- ja tukitoimella' toimea, 
joka koostuu ensisijaisesti 
liitännäistoimenpiteistä, kuten tulosten 
levittämisestä, tietoisuuden lisäämisestä ja 
tiedottamisesta, verkottamisesta, 
koordinointi- tai tukipalveluista, 
toimintapolitiikkaa koskevasta 
vuoropuhelusta ja vastavuoroiseen 
oppimiseen liittyvistä toimista sekä 
selvityksistä (mukaan lukien uusia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevat 
valmistelevat selvitykset);

6) 'koordinointi- ja tukitoimella' toimea, 
joka koostuu ensisijaisesti 
liitännäistoimenpiteistä, kuten tulosten 
levittämisestä, tietoisuuden lisäämisestä ja 
tiedottamisesta, verkottamisesta, 
koordinointi- tai tukipalveluista,
standardointitoimintaan osallistumisesta, 
toimintapolitiikkaa koskevasta 
vuoropuhelusta ja vastavuoroiseen 
oppimiseen liittyvistä toimista sekä 
selvityksistä (mukaan lukien uusia 
tutkimusinfrastruktuureja koskevat 
valmistelevat selvitykset);

Or. en

Perustelu

Osallistujia olisi kannustettava tuomaan tutkimustuloksia standardointitoimintaan ja 
päinvastoin. Standardoinnilla on merkittävä asema tutkimustulosten levittämisessä.
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Tarkistus 194
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) 'koordinaattorilla' henkilöä, joka 
johtaa ja edustaa konsortiota ja 
ehdotusta/hanketta ja toimii 
yhteyspisteenä komissioon;

Or. en

Tarkistus 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'levittämisellä' tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa
julkistamista), mukaan lukien niiden
julkaiseminen missä tahansa muodossa;

7) 'levittämisellä' tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien
tutkimustuloksia esittelevien 
artikkeleiden, kuten vertaisarvioiduissa 
lehdissä olevien tieteellisten julkaisujen,
julkaiseminen missä tahansa muodossa;

Or. en

Perustelu

Tutkimustulosten julkistaminen on tärkeä osa tieteellistä menettelyä. Jos tuloksissa kuvaillaan 
kokeita tai laskelmia, niissä on annettava riittävästi yksityiskohtia, jotta riippumaton tutkija 
voi toistaa kokeen tai laskelman tulosten vahvistamiseksi.

Tarkistus 196
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'levittämisellä' tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien niiden 
julkaiseminen missä tahansa muodossa;

7) 'levittämisellä' tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien missä 
tahansa muodossa julkaistu teos;

Or. en

Perustelu

Termit "kuvaillaan, analysoidaan ja tulkitaan tutkimusta" rajaavat käsitettä ja julkaisun 
sisältöä joka tapauksessa. "Julkaistun teoksen" määritelmä kattaa paremmin muut 
julkaisumuodot eikä turhaan rajoita soveltamisalaa.

Tarkistus 197
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'levittämisellä' tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien niiden 
julkaiseminen missä tahansa muodossa;

7) 'levittämisellä' tulosten julkistamista 
millä tahansa tarkoituksenmukaisella 
tavalla (lukuun ottamatta tulosten 
suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa 
julkistamista), mukaan lukien niiden 
julkaisut missä tahansa muodossa;

Or. en

Tarkistus 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a) 'kokeellisella kehittämisellä' 
olemassa olevan tieteellisen ja teknisen 
sekä liiketoimintaa koskevan ja muun 
asian kannalta merkityksellisen tiedon ja 
taitojen hankkimista, yhdistämistä, 
muokkaamista ja käyttöä suunnitelmien 
ja järjestelyiden tai mallien laatimiseksi 
uusille, muutetuille tai parannetuille 
tuotteille, prosesseille tai palveluille; tämä 
voi kattaa myös esimerkiksi muuta 
sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena 
on uusien tuotteiden, prosessien ja 
palveluiden peruskäsitteiden määrittely, 
suunnittelu ja dokumentointi; toimintaan 
voi kuulua luonnosten, piirustusten, 
suunnitelmien ja muun aineiston 
laatimista edellyttäen, että niitä ei ole 
tarkoitettu kaupalliseen käyttöön;
kokeelliseksi kehittämiseksi katsotaan 
myös kaupallisesti hyödynnettävissä 
olevien prototyyppien ja 
kokeiluhankkeiden kehittäminen, kun 
prototyyppi on pakostakin lopullinen 
kaupallinen tuote ja kun sen tuottaminen 
pelkästään esittelyä ja validointia varten 
olisi liian kallista; jos esittely- tai 
kokeiluhankkeita käytetään myöhemmin 
kaupallisiin tarkoituksiin, tällaisesta 
käytöstä saatava tulo on vähennettävä 
tukikelpoisista kustannuksista; tuotteiden, 
prosessien ja palveluiden koetuotanto ja 
testaus on myös tukikelpoista edellyttäen, 
että kyseisiä tuotteita, prosesseja ja 
palveluita ei voida käyttää tai muuttaa 
käytettäviksi teollisissa sovelluksissa tai 
kaupallisiin tarkoituksiin; kokeellinen 
kehittäminen ei kata tuotteisiin, 
tuotantolinjoihin, valmistusmenetelmiin, 
olemassa oleviin palveluihin tai muihin 
meneillään oleviin toimintoihin 
rutiininomaisesti tai säännöllisin väliajoin 
tehtäviä muutoksia, vaikka kyseiset 
muutokset merkitsisivät parannuksia;

Or. en
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Perustelu

Määritelmä on otettu tutkimus- ja kehitystyölle myönnettävää valtion tukea koskevista 
yhteisön puitteista. 

Tarkistus 199
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

7 a) 'tulosten hyödyntämisellä' tulosten 
suoraa ja epäsuoraa käyttöä 
jatkotutkimukseen tai tuotteen tai 
menettelyn kehittämiseksi, 
valmistamiseksi ja markkinoimiseksi tai 
palvelun tarjoamiseksi lukuun ottamatta 
niitä toimia, joihin epäsuora toiminta 
liittyy;

Or. de

Perustelu

Tulosten hyödyntäminen on määriteltävä ja näin osoitettava, että kyseinen osatekijä on 
erityisen merkittävä siinä uudessa innovointia koskevassa lähestymistavassa, joka Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa omaksutaan.

Tarkistus 200
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

7 a) 'oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla 
ehdoilla' rahoitus- ja muita ehtoja, joissa 
otetaan huomioon käyttöoikeuksia 
koskevan pyynnön erityisolosuhteet, 
erityisesti sen edustan tai taustan 
todellinen tai potentiaalinen arvo, johon 
käyttöoikeuksia pyydetään, ja/tai 
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kaavaillun käytön laajuutta, kestoa tai 
mahdollisia muita ominaisuuksia;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa käytetään ilmausta "oikeudenmukainen ja kohtuullinen" (korvaus/ehdot), mutta 
sillä ei viitata yksinomaan pääsyyn. Tarkistus ei saisi vääristyä, ja se olisi esitettävä tässä 
muodossa.

Tarkistus 201
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

7 a) 'oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla 
ehdoilla' asianmukaisia ehtoja, myös 
mahdollisia rahoitusehtoja, joissa otetaan 
huomioon käyttöoikeuksia koskevan 
pyynnön erityisolosuhteet ja jotka voivat 
määräytyä niiden tulosten tai taustan 
todellisen tai potentiaalisen arvon 
perusteella, joihin käyttöoikeuksia 
pyydetään, ja/tai kaavaillun 
hyödyntämisen laajuutta, kestoa tai muita 
ominaisuuksia;

Or. en

(Ks. tarkistus 20; PE489.632v01-00)

Tarkistus 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

7 a) 'hyödyntämisellä' tulosten suoraa tai 



PE492.762v01-00 60/164 AM\907542FI.doc

FI

epäsuoraa käyttöä muussa kuin kyseiseen 
epäsuoraan toimeen kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa taikka tuotteen tai 
prosessin kehittämiseksi, tuottamiseksi ja 
markkinoimiseksi tai palvelun 
tuottamiseksi ja tarjoamiseksi;

Or. en

Tarkistus 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

7 a) 'käytöllä/hyödyntämisellä' tulosten 
suoraa käyttöä tuotteen tai prosessin 
kehittämiseen, luomiseen ja 
markkinointiin tai palvelun tuottamiseen 
ja tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b) 'oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla 
ehdoilla' ehtoja, myös maksuttomia 
ehtoja, joissa otetaan huomioon 
käyttöoikeuksia koskevan pyynnön 
erityisolosuhteet ja/tai kaavaillun käytön 
laajuus, kesto tai muut ominaisuudet;

Or. en
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Tarkistus 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

10) 'oikeussubjektilla' mitä tahansa 
luonnollista henkilöä tai kansallisen 
oikeuden, unionin oikeuden tai 
kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan oikeussubjektin määritelmää ja poistamaan 
mahdolliset epäilykset siitä, olisiko luonnollista henkilöä pidettävä myös oikeussubjektina 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Ehdotettu määritelmä on kaikilta osin yhdenmukainen 
seitsemännen puiteohjelman osallistumista koskevissa säännöissä käytetyn määritelmän 
kanssa.

Tarkistus 206
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia, korkeakouluja ja
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
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nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 207
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita; näihin kuuluvat voittoa 
tavoittelemattomat ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt;

Or. en

Tarkistus 208
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia, korkeakouluja ja
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
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nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korostamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen asemaa 
tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovoinnissa sekä helpottamaan tieteen ja yhteiskunnan 
vuorovaikutusta.

Tarkistus 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja tai 
muita tutkimus- ja innovaatiolaitoksia
sekä mitä tahansa muuta luonnollista 
henkilöä tai kansallisen oikeuden, unionin 
oikeuden tai kansainvälisen oikeuden 
perusteella muodostettua oikeushenkilöä, 
jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka voi 
omissa nimissään käyttää oikeuksia ja 
täyttää velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä, 
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 

10) 'oikeussubjektilla' yrityksiä,
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä,
tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja sekä 
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tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä 
tai kansallisen oikeuden, unionin oikeuden 
tai kansainvälisen oikeuden perusteella 
muodostettua oikeushenkilöä, jolla on 
oikeushenkilöllisyys ja joka voi omissa 
nimissään käyttää oikeuksia ja täyttää 
velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) 'voittoa tavoittelemattomalla 
oikeussubjektilla' oikeussubjektia, jolla ei 
lain mukaan saa olla voittoa tuottavaa 
tarkoitusta ja/tai jolla on lain tai 
perustamiskirjansa perusteella 
velvollisuus pidättäytyä voittojen 
jakamisesta ja/tai jonka jäsenvaltioiden, 
unionin tai kansainväliset viranomaiset 
ovat tunnustaneet sellaiseksi;

Or. en

Tarkistus 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja, 
tietämystä, esineitä ja muita aineellisia 
tuloksia riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
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tekijänoikeuksia; tekijänoikeuksia, joihin kuuluvat 
tekijänoikeuden lähioikeudet, 
mallioikeudet, patenttioikeudet, 
kasvinjalostajanoikeudet ja vastaavat 
suojamuodot, mutta niihin eivät kuulu 
sellaiset tiedot tai tietämys, jotka 
osallistuja on tuottanut tietyn toimen 
yhteydessä ja jotka eivät kuulu kyseisen 
toimen tavoitteisiin ja joita ei tarvita tietyn 
hankkeen toteuttamiseksi tai saatujen 
tulosten hyödyntämiseksi. 

Or. en

Perustelu

"Tulosten" määritelmän olisi katettava myös aineelliset tulokset.

Tarkistus 213
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja, 
tietämystä, päämääriä ja muita aineellisia 
tuloksia riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia; tässä asetuksessa 
julkaisuja ei pidetä tuloksina;

Or. en

Tarkistus 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia, joihin kuuluvat 
tekijänoikeuden lähioikeudet, 
mallioikeudet, patenttioikeudet, 
kasvinjalostajanoikeudet ja vastaavat
suojamuodot;

Or. en

Tarkistus 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja esineitä 
ja muita aineellisia tuloksia, tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. en

Perustelu

Määritelmään lisätään aineelliset tulokset oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi. 
Uudella sanamuodolla pyritään myös selkeyttämään sitä, mitä "liittyvillä oikeuksilla"
tarkoitetaan (kääntäjän huomautus: tämä kohta ei koske suomenkielistä versiota). DESCA-
koordinaattorit ovat ehdottaneet näitä muutoksia.

Tarkistus 216
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja, 
tietämystä, esineitä ja muita aineellisia 
tuloksia riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. en

Perustelu

"Tulosten" määritelmän parannus tulee tarpeeseen. Tulosten määritelmän ulkopuolelle ei 
saisi jättää tieteellisiä julkaisuja, eikä sillä pitäisi rajoittaa niiden soveltamisalaa ja luonnetta 
eikä myöskään rajata toimialaa "Horisontti 2020 -puiteohjelmasta myönnetyn rahoituksen 
suoriin tuloksiin". Tieteellinen julkaisu pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja aiempiin 
julkaisuihin, ja se on seurausta toisista kokemuksista ja hankkeista. Se ei voi perustua 
ainoastaan sellaiseen tietämykseen, joka olisi suoraa seurausta tietystä (Horisontti 2020 
-puiteohjelman) rahoituksesta.

Tarkistus 217
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä sekä julkaisuja riippumatta 
niiden muodosta tai luonteesta taikka siitä, 
voidaanko ne suojata, sekä niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 218
Gunnar Hökmark
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja
aineettomia tai aineellisia tuloksia, kuten
tietoja ja tietämystä riippumatta niiden 
muodosta tai luonteesta taikka siitä, 
voidaanko ne suojata, sekä niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 219
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä niihin liittyviä oikeuksia,
muun muassa teollis- ja tekijänoikeuksia;

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 220
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja ja 
tietämystä riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 

15) 'tuloksilla' toimessa tuotettuja tietoja, 
tietämystä, päämääriä ja muita aineellisia 
tuloksia riippumatta niiden muodosta tai 
luonteesta taikka siitä, voidaanko ne 
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oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

suojata, sekä mahdollisia niihin liittyviä 
oikeuksia, muun muassa teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. en

(Ks. tarkistus 23; PE489.613v01-00.)

Perustelu

Jos tulosten määritelmää selvennetään kummastakin päästä, saattaa käydä niin, että 
määritelmät menevät päällekkäin. Näin vältetään tarpeetonta oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) 'tavanomaisilla tilinpitokäytänteillä' 
tilinpitoperiaatteita ja -konventioita, joita 
osallistuja tavallisesti ja todistetusti 
käyttää osallistuessaan kansallisiin tai 
alueellisiin julkisrahoitteisiin tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmiin, jotka toteutetaan 
samanaikaisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelman kanssa;

Or. en

Tarkistus 222
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) 'käytöllä' tulosten suoraa tai 
epäsuoraa käyttöä muussa kuin kyseiseen 
epäsuoraan toimeen kuuluvassa 
tutkimustoiminnassa taikka tuotteen tai 
prosessin hyödyntämistä, johon kuuluu 
muun muassa tuotteen tai prosessin 
kehittämistä, luomista ja markkinointia 



PE492.762v01-00 70/164 AM\907542FI.doc

FI

tai palvelun tuottamista ja tarjoamista;
Or. en

Perustelu

DESCA-koordinaattorit ovat ehdottaneet näitä muutoksia.

Tarkistus 223
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) 'pk-yrityksillä' mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetussa komission suosituksessa1

määriteltyjä mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä;
__________________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36. 

Or. en

Tarkistus 224
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b) 'kestävällä avoimella pääsyllä' sitä, 
että varat on myönnetty Horisontti 2020 
-puiteohjelman apurahoina tai muilla 
rahoitus- tai liiketoimintamalleilla 
kattamaan kaikki julkaisukustannukset, 
jotka aiheutuvat siitä, että tarjotaan 
maksutta kaikki internetissä
vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, 
joissa kuvaillaan, tulkitaan tai 
analysoidaan tietoja tai tietämystä, joka 
on tuotettu Horisontti 2020 
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-puiteohjelmasta rahoitetulla 
tutkimuksella, ollen samalla tietoisia siitä, 
että tutkimusjulkaisujen maine saattaa 
joskus toimia huippuosaamisen 
kannustimena ja että Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta rahoitettujen 
hankkeiden osallistujia ei pitäisi asettaa 
muita epäedullisempaan asemaan 
vaatimalla heitä julkaisemaan muodoissa, 
joita saatetaan pitää laadultaan 
heikompina.

Or. en

Tarkistus 225
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a) 'huippuosaamisella' laadullista 
arviointia, joka viittaa tutkimuslaitokseen, 
jonka tutkimushenkilöstö on hyvin 
koulutettu ja joka varmistaa, että 
tutkimustavoitteeseen löydetään paras 
käytännön ratkaisu ja että 
mahdollisimman vähin kustannuksin 
saadaan mahdollisimman paljon uutta 
tietoa.

Or. pl

Perustelu

Käsitys "huippuosaamisesta" voi olla subjektiivinen. Tästä syystä arviointeja tekevillä 
asiantuntijoilla olisi oltava erityiset ohjeet.

Tarkistus 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta



PE492.762v01-00 72/164 AM\907542FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovellettaessa yksiköt, 
joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
perusteella, rinnastetaan 
oikeussubjekteihin, jos asetuksen (EU) N:o 
XX/2010 [varainhoitoasetus] mukaiset 
edellytykset täyttyvät.

3. Tätä asetusta sovellettaessa yksiköt, 
joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
perusteella, rinnastetaan 
oikeussubjekteihin, jos asetuksen (EU) N:o 
XX/2010 [varainhoitoasetus] 114 artiklan 
2 kohdan a alakohdan sekä tämän 
täytäntöönpanosääntöjen 174 a artiklan
mukaiset edellytykset täyttyvät.

Or. it

Perustelu

Mitä tulee oikeushenkilöllisyyteen, kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioissa voimassa olevien 
oikeudellisten järjestelyjen erot ja jotta voitaisiin selventää 2 artiklan 3 kohdan 
soveltamisalaa ja välttää mahdolliset tulkintaongelmat, olisi viitattava nimenomaisesti 
nykyisen varainhoitoasetuksen 114 artiklan 2 kohdan a alakohtaan sekä 
täytäntöönpanosääntöjen 174 a artiklaan.

Tarkistus 227
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäljempänä olevan 10 kohdan 
soveltamiseksi julkisiin viranomaisiin 
sovelletaan oikeushenkilöllisyyden osalta 
yksinkertaistettuja sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 228
Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Teknologisen valmiuden tasoa 
koskevat OECD:n määritelmät otetaan 
huomioon teknologista tutkimusta, 
tuotekehitystä ja esittelyä koskevien 
toimien luokittelussa.

Or. en

Tarkistus 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei täytäntöönpanoa koskevista 
sopimuksista tai päätöksistä muuta johdu, 
kaikkea toimen yhteydessä 
luottamuksellisina ilmoitettua tietoa ja 
tietämystä on pidettävä luottamuksellisena 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevat säännöt.

Jollei täytäntöönpanoa koskevista 
sopimuksista tai päätöksistä muuta johdu,
toimissa mukana olevien toimielinten ja 
muiden elinten sekä toimen osallistujien 
on pidettävä kaikkea toimen yhteydessä 
luottamuksellisina ilmoitettua tietoa ja 
tietämystä luottamuksellisena ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei täytäntöönpanoa koskevista 
sopimuksista tai päätöksistä muuta johdu, 
kaikkea toimen yhteydessä 

Jollei täytäntöönpanoa koskevista 
sopimuksista tai päätöksistä muuta johdu,
unionin toimielinten ja muiden elinten 
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luottamuksellisina ilmoitettua tietoa ja 
tietämystä on pidettävä luottamuksellisena 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevat säännöt.

sekä toimen osallistujien on pidettävä
kaikkea toimen yhteydessä 
luottamuksellisina ilmoitettua tietoa ja 
tietämystä luottamuksellisena ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevat säännöt.

Or. en

Tarkistus 231
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa pyynnöstä unionin 
toimielinten ja elinten, jäsenvaltion tai 
assosioituneen maan käyttöön hallussaan 
olevat hyödylliset tiedot, jotka sillä on 
unionin rahoitusta saaneen osallistujan 
tuloksista, edellyttäen että molemmat 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
säännösten soveltamista:

Komissio antaa pyynnöstä unionin 
toimielinten ja elinten, jäsenvaltion tai 
assosioituneen maan käyttöön hallussaan 
olevat hyödylliset tiedot, jotka sillä on 
unionin rahoitusta saaneen osallistujan 
tuloksista, ja ennen tietojen levittämistä 
komissio kysyy järjestelmällisesti 
asianomaisen osallistujan kantaa asiaan,
edellyttäen että molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
säännösten soveltamista:

Or. en

Perustelu

On selvennettävä ehtoja, joilla "hyödyllisiä tietoja" voidaan levittää, koska siitä saattaa 
seurata luottamuksellisuutta koskevia ongelmia.

Tarkistus 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa pyynnöstä unionin 
toimielinten ja elinten, jäsenvaltion tai
assosioituneen maan käyttöön hallussaan 
olevat hyödylliset tiedot, jotka sillä on 
unionin rahoitusta saaneen osallistujan 
tuloksista, edellyttäen että molemmat 
seuraavista edellytyksistä täyttyvät, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 
säännösten soveltamista:

Komissio antaa pyynnöstä unionin 
toimielinten ja elinten, jäsenvaltion,
assosioituneen maan ja unionin 
kansalaisten tai heidän suoraan 
valitsemiensa edustajien käyttöön 
hallussaan olevat hyödylliset tiedot, jotka 
sillä on unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksista, edellyttäen että 
molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
3 artiklan säännösten soveltamista:

Or. en

Tarkistus 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kyseisillä tiedoilla on merkitystä yleisen 
edun kannalta;

(a) kyseisillä tiedoilla on merkitystä yleistä 
etua koskevien tavoitteiden ja yleisen edun
edistämisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 234
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistujat eivät ole esittäneet vankkoja 
ja riittäviä perusteita sille, että kyseisiä 
tietoja ei saisi antaa käyttöön.

(b) osallistujat eivät ole esittäneet vankkoja 
ja riittäviä perusteita sille, että kyseisiä 
tietoja ei saisi antaa käyttöön, kun 
komissio on ilmoittanut etukäteen, että se 
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aikoo julkaista tiedot.

Or. en

Perustelu

Kun komissio julkaisee tietoja osallistujien tuloksista, herää kysymyksiä, jotka liittyvät paitsi 
luottamuksellisuuteen myös sopimusvarmuuteen ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun.
Tästä syystä osallistujien olisi voitava vastustaa tietojen julkaisemista tapauksissa, joissa 
julkaisemisesta olisi haittaa niille, mitä varten niille olisi ilmoitettava julkaisuaikeista 
etukäteen. 

Tarkistus 235
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" kuuluvissa "Turvalliset 
yhteiskunnat" -toimissa komissio voi 
antaa unionin toimielinten ja elinten tai 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
käyttöön hallussaan olevat hyödylliset 
tiedot, jotka sillä on unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksista.

Erityistavoitteeseen "Vapauden ja 
turvallisuuden suojeleminen Euroopassa" 
kuuluvissa toimissa komissio voi antaa 
unionin toimielinten ja elinten tai 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
käyttöön hallussaan olevat hyödylliset 
tiedot, jotka sillä on unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksista.
Turvallisuutta koskevat komission 
säännöt olisi sisällytettävä asianomaiseen 
avustussopimukseen.

Or. en

Tarkistus 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta "Yhteiskunnalliset haasteet" -pilariin
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edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" kuuluvissa "Turvalliset 
yhteiskunnat" -toimissa komissio voi 
antaa unionin toimielinten ja elinten tai 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
käyttöön hallussaan olevat hyödylliset 
tiedot, jotka sillä on unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksista.

kuuluvissa toimissa komissio voi antaa 
unionin toimielinten ja elinten tai 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
käyttöön hallussaan olevat hyödylliset 
tiedot, jotka sillä on unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksista.

Or. en

Tarkistus 237
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
kuuluvissa "Turvalliset yhteiskunnat"
-toimissa komissio voi antaa unionin 
toimielinten ja elinten tai jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten käyttöön 
hallussaan olevat hyödylliset tiedot, jotka 
sillä on unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksista.

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
kuuluvissa "Turvalliset yhteiskunnat"
-toimissa ja "Yhteiskunnalliset haasteet" 
-pilariin kuuluvissa "Terveys, 
väestönmuutos ja hyvinvointi" -toimissa
komissio voi antaa unionin toimielinten ja 
elinten tai jäsenvaltioiden kansallisten 
viranomaisten käyttöön hallussaan olevat 
hyödylliset tiedot, jotka sillä on unionin 
rahoitusta saaneen osallistujan tuloksista.

Or. en

Perustelu

Yleinen järjestys ja turvallisuus sekä kansanterveys ovat perusteltuja poikkeuksia ja 
oikeuttavat poikkeusten tekemisen teollis- ja tekijänoikeuksilla suojatun omaisuuden 
suojelusta.

Tarkistus 238
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
kuuluvissa "Turvalliset yhteiskunnat" 
-toimissa komissio voi antaa unionin 
toimielinten ja elinten tai jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten käyttöön 
hallussaan olevat hyödylliset tiedot, jotka 
sillä on unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksista.

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
kuuluvissa "Turvalliset yhteiskunnat"
-toimissa ja "Yhteiskunnalliset haasteet" 
-osa-alueen "Terveys, väestönmuutos ja 
hyvinvointi" -osiossa komissio voi antaa 
unionin toimielinten ja elinten tai 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
käyttöön hallussaan olevat hyödylliset 
tiedot, jotka sillä on unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksista.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kansallisten 
viranomaisten olisi hankkeita tai toimintalinjoja laatiessaan helpompi käyttää EU:n 
rahoittaman tutkimuksen tulosten käyttöä, kun tutkimus kuuluu "Yhteiskunnalliset haasteet" 
-osa-alueen "Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi" -osioon.

Tarkistus 239
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
kuuluvissa "Turvalliset yhteiskunnat"
-toimissa komissio voi antaa unionin 
toimielinten ja elinten tai jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten käyttöön
hallussaan olevat hyödylliset tiedot, jotka 
sillä on unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksista.

Erityistavoitteeseen "Osallisuutta edistävät, 
innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat" 
kuuluvissa "Turvalliset yhteiskunnat"
-toimissa komissio voi antaa unionin 
toimielinten ja elinten tai jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten käyttöön
käytössään olevat hyödylliset tiedot, jotka 
sillä on unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksista.

Or. en
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Tarkistus 240
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio toimittaa mahdollisille 
osallistujille opaskirjan, jossa selitetään 
valintaprosessin yksityiskohdat. 
Valintakriteereiden painotusten lisäksi 
siinä esitetään yleisimmät syyt 
hakemusten, erityisesti pk-yritysten 
esittämien hakemusten, hylkäämiselle 
sekä keinot virheiden välttämiseksi. 
Opaskirjan tiedot olisi toimitettava 
mahdollisuuksien mukaan myös jo silloin, 
kun ensimmäinen työohjelma julkaistaan, 
ja niitä laajennetaan komission 
kokemusten perusteella. Opaskirjat olisi 
julkaistava kaikilla virallisilla kielillä, jos 
määrärahat antavat komissiolle 
mahdollisuuden siihen. Joka tapauksessa 
on jäsenvaltioiden tehtävä varmistaa, että 
pk-yritykset saavat maksuttoman 
kappaleensa opaskirjasta omalla 
virallisella kielellään.

Or. de

Tarkistus 241
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Annettaessa tietoja 1 kohdan 
mukaisesti ei siirretä komission tai 
osallistujien oikeuksia tai velvoitteita 
vastaanottajille. Vastaanottajan on 
kuitenkin kohdeltava kaikkia tällaisia 
tietoja luottamuksellisina, paitsi jos 
tiedoista tulee julkisia tai osallistujat 

2. Komissio varmistaa, että
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julkistavat ne tai ne on annettu 
komissiolle ilman salassapitorajoituksia. 
Turvallisuusluokiteltuihin tietoihin 
sovelletaan komission 
turvallisuussääntöjä.

(a) annettaessa tietoja 1 kohdan 
mukaisesti ei siirretä komission tai 
osallistujien oikeuksia tai velvoitteita 
vastaanottajille,
(b) vastaanottajan on kohdeltava kaikkia 
tällaisia tietoja luottamuksellisina, paitsi 
jos tiedoista tulee julkisia tai osallistujat 
julkistavat ne tai ne on annettu 
komissiolle ilman salassapitorajoituksia, 
ja että
(c) turvallisuusluokiteltuihin tietoihin 
sovelletaan komission 
turvallisuussääntöjä.

Or. en

Perustelu

Koska tiedot toimittaa komissio, olisi oltava sen tehtävä varmistaa, että tietojen mukana ei 
siirry mitään oikeuksia, sekä varmistaa, että vastaanottaja käsittelee tietoja 
luottamuksellisina. 

Tarkistus 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Mahdollisten osallistujien neuvonta ja 

tiedotus
1. Komissio varmistaa, että kaikilla 
mahdollisilla osallistujilla on saatavillaan 
riittävästi neuvontaa ja tietoja, kun 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluva 
ensimmäinen vuosittainen työohjelma 
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julkaistaan.
2. Seuraavat asiakirjat on laadittava 
tiiviissä yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien kanssa, ja 
komissio hyväksyy ne 
täytäntöönpanosäädöksillä 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen:
(a) ehdotusten jättämistä, arviointia ja 
valintaa sekä avustuksen myöntämistä 
koskevat säännöt;
(b) avustussopimuksen vakiomuotoinen 
malli;
(c) tilintarkastuslausuntoja koskevat 
säännöt.
3. Lisäksi on laadittava seuraavat 
neuvonta- ja tiedotusasiakirjat tiiviissä 
yhteistyössä kaikkien asianomaisten
sidosryhmien kanssa, ja komissio levittää 
ne asianmukaisesti: 
(a) ehdotusten laatimista koskeva selittävä 
huomautus, johon sisältyy 
yksityiskohtaiset tiedot arviointi- ja 
valvontaprosessista;
(b) edunsaajille tarkoitettu selittävä 
huomautus;
(c) rahoituskysymyksiä käsittelevä opas;
(d) teollis- ja tekijänoikeuksia käsittelevä 
opas;
(e) konsortiosopimusta koskeva 
tarkastusluettelo.
4. Komission edellä mainituissa 
asiakirjoissa hyväksymät säännökset, 
jotka koskevat asetuksessa (EU) N:o 
XX/XX [varainhoitoasetus] ja tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
tulkintaa, ovat voimassa ohjelman koko 
keston ajan.

Or. en
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Tarkistus 243
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lähellä ketjun markkinapäätä olevat 
toimet rahoitetaan pääasiassa 
rahoitusvälinein.

Or. en

Tarkistus 244
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yrityksen kokoa laskettaessa toimen 
osallistujaksi katsotaan ainoastaan 
ehdotuksen tekevä oikeushenkilö tai 
luonnollinen henkilö, eikä sen 
emoyritystä, tytäryrityksiä tai ulkomaisia 
omistuksia oteta huomioon.

Or. de

Perustelu

Tämä helpottaa avustushakemuksia.

Tarkistus 245
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toimea koskevassa työohjelmassa
voidaan rajoittaa kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelmaan tai sen osiin, jos 
edellytykset, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden oikeussubjektit voivat 
osallistua kolmannen maan tutkimus- ja 
innovointiohjelmiin, katsotaan unionin 
etujen vastaisiksi.

2. Toimea koskevassa työohjelmassa
rajoitetaan seuraavien tahojen
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelmaan tai sen osiin ja suljetaan 
ne osallistumisen ulkopuolelle:

Or. en

Tarkistus 246
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimea koskevassa työohjelmassa 
voidaan rajoittaa kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelmaan tai sen osiin, jos 
edellytykset, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden oikeussubjektit voivat 
osallistua kolmannen maan tutkimus- ja 
innovointiohjelmiin, katsotaan unionin 
etujen vastaisiksi.

2. Toimea koskevassa työohjelmassa 
voidaan rajoittaa kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien 
osallistumista Horisontti 2020
-puiteohjelmaan tai sen osiin, jos 
edellytykset, joiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden oikeussubjektit voivat 
osallistua kolmannen maan tutkimus- ja 
innovointiohjelmiin, katsotaan unionin 
etujen vastaisiksi. Jäljempänä 
6 a artiklassa vahvistetaan lisäsääntöjä, 
jotka koskevat tiettyjen kolmansiin maihin 
tai assosioituneisiin maihin 
sijoittautuneiden oikeussubjektien 
rajoitettua osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan.

Or. en
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Tarkistus 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a) 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 edesauttaisi 
tällaisen tilanteen säilyttämisessä;

Or. en

Tarkistus 248
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) 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 
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hallinnolliset määräykset eivät ole 
avoimia tai ei ole merkittävän paikallisen 
läsnäolon vaatimusta;

Or. en

Tarkistus 249
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c) kolmansiin maihin sijoittautuneet 
oikeussubjektit, jos edellytykset, joiden 
mukaisesti jäsenvaltioiden oikeussubjektit 
voivat osallistua kyseisen kolmannen 
maan tutkimus- ja innovointiohjelmiin, 
katsotaan unionin etujen vastaisiksi.

Or. en

Tarkistus 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimea koskevassa työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa voidaan sulkea pois 
yksiköitä, jotka eivät voi antaa tyydyttäviä 
turvallisuustakeita; näihin 
turvallisuustakeisiin sisältyvät myös 
henkilökohtaiset luotettavuusselvitykset, 
jos niitä voidaan perustella turvallisuuteen 
liittyvillä syillä.

3. Toimea koskevassa työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa voidaan sulkea pois 
yksiköitä, jotka eivät voi antaa tyydyttäviä 
turvallisuustakeita tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua koskevia 
takeita; näihin turvallisuustakeisiin 
sisältyvät myös henkilökohtaiset 
luotettavuusselvitykset, jos niitä voidaan 
perustella turvallisuuteen liittyvillä syillä.

Or. ro



PE492.762v01-00 86/164 AM\907542FI.doc

FI

Tarkistus 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Eurooppalainen alueellisen 
yhteistyön yhtymä (EAYY) tai muu 
osallistujamaiden lakien mukaisesti 
perustettu oikeudellinen elin voi osallistua 
toimiin edellyttäen, että sen perustaneet 
julkiset viranomaiset ja elimet tulevat 
vähintään kahdesta osallistujamaasta ja 
edellyttäen, että tässä asetuksessa säädetyt 
ehdot samoin kuin sovellettavassa 
työohjelmassa tai -suunnitelmassa 
mahdollisesti vahvistetut ehdot täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1082/2006 7 artiklan mukaisesti EAYY voi toteuttaa muita erityisiä 
jäsentensä välisiä alueellisen yhteistyön toimia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tavoitteen 
mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko yhteisö niiden rahoitukseen. Asetuksen (EY) N:o 
1082/2006 muuttamista koskevan komission ehdotuksen mukaisesti "EAYY voi toteuttaa 
erityisiä jäsentensä välisiä alueellisen yhteistyön toimia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tavoitteen mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko unioni niiden rahoitukseen".

Tarkistus 252
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kolmansiin maihin sijoittautuneiden 
oikeussubjektien osallistumiseen 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan tai sen 
osiin sovelletaan 
vastavuoroisuusperiaatetta, jonka 
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mukaisesti EU:hun sijoittautuneet 
oikeussubjektit saavat osallistua kyseisten 
maiden käynnistämiin tutkimus- ja 
innovaatio-ohjelmiin.

Or. fr

Tarkistus 253
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Tiettyjen kolmansiin maihin tai 

assosioituneisiin maihin sijoittautuneiden 
oikeussubjektien rajoitettu osallistuminen 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan
Kolmansiin maihin tai assosioituneisiin 
maihin sijoittautuneiden oikeussubjektien 
osallistumista tai niiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä rajoitetaan, kun maat ovat 
osallisina sotilaallisissa tai alueellisissa 
selkkauksissa tai kun niitä voidaan 
perustellusti epäillä 
ihmisoikeusloukkauksista tai 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
loukkauksista. Kyseiset oikeussubjektit tai 
assosioituneet maat voivat osallistua 
ainoastaan, jos seuraavat kriteerit 
täyttyvät:
(a) kolmannen maan oikeussubjektin ja 
assosioituneen maan on esitettävä ennen 
rahoituksen saamista ja epäsuorien 
toimien aloittamista selvitys, jossa 
selvitetään, miten varat ja muut 
Horisontti 2020 -puiteohjelman tukitoimet 
eivät edistä edellisessä kohdassa 
yksilöityjä toimia, tai miten ne pidetään 
erillään niistä; komissio tarjoaa 
neuvontaa, joka koskee tämän selvityksen 
sisältöä ja menetelmiä;
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(b) rahoitusta ei voida myöntää eikä 
epäsuoria toimia voida aloittaa, ennen 
kuin komissio hyväksyy selvityksen ja sen 
päätelmät; jos komissio katsoo 
tarpeelliseksi, se voi tehdä oman 
tutkimuksensa tai pyytää kolmatta 
osapuolta tekemään tarkastuksen; 
(c) epäsuorien toimien päätyttyä tai 
kahdesti vuodessa assosioituneiden 
maiden kanssa komissio esittää 
tarkastuksen, jossa arvioidaan, onko 
rahoitus ja tukivälineitä hallinnoitu 
asianmukaisesti;
(d) tämän artiklan säännösten 
seurauksena syntyneet julkaisut olisi 
saatettava yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimeen osallistuu vähintään kolme
oikeussubjektia;

(a) toimeen osallistuu vähintään kaksi
oikeussubjektia;

Or. en

Tarkistus 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kukin näistä kolmesta on sijoittautunut 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan;

(b) kukin näistä kahdesta on sijoittautunut 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan;
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Or. en

Tarkistus 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) mitkään kaksi näistä kolmesta eivät
ole sijoittautuneita samaan jäsenvaltioon 
tai assosioituneeseen maahan;

(c) ne eivät ole sijoittautuneita samaan 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan;

Or. en

Tarkistus 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaikki kolme oikeussubjektia ovat 
7 artiklassa tarkoitetulla tavalla toisistaan 
riippumattomia.

(d) ne ovat 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
toisistaan riippumattomia.

Or. en

Tarkistus 258
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
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yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista,
esimerkiksi kun yhteiskunnallisten 
tieteiden tai humanististen tieteiden alalla 
tehdyn tutkimuksen maantieteelliset ja 
kulttuuriin liittyvät näkökohdat ovat 
erityisen tärkeitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
tai assosioituneelle maalle eikä muille,
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan asia komission tai asianomaisen rahoituselimen tietoon, 
jotta voitaisiin varmistaa, että nämä kyseisiä ohjelmia ja työsuunnitelmia laatiessaan 
ottaisivat huomioon maantieteelliset ja kulttuuria koskevat osatekijät, ja että 
vähimmäisedellytyksenä voi olla yksi osallistuva oikeussubjekti.

Tarkistus 259
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
maatalouden alkutuotantoa koskevista 
toimista, ohjelmien yhteisrahoitustoimista 
ja työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.
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Or. en

Perustelu

Kun pidetään mielessä, että alueiden maaperä, ilmasto ja maatilojen infrastruktuuri ovat 
erilaisia, saattaa käydä niin, että monilla maataloushankkeilla ei ole merkitystä, jos niitä ei 
räätälöidä alueelle sopiviksi. Esimerkiksi tuholaisten torjuntakeinot on kehitettävä alueelle 
sopiviksi. Tuholaisten torjunnan onnistumisella olisi kuitenkin rajat ylittävää merkitystä, sillä 
pienillä tutkimus- ja innovaatiohankkeilla voidaan estää tuholaisia leviämästä ympäri 
maanosaa. Tästä syystä maatalousalan on kuuluttava tämän poikkeusmahdollisuuden piiriin.

Tarkistus 260
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä,
maatalouden alkutuotantoa koskevista 
toimista, ohjelmien yhteisrahoitustoimista 
ja työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

Or. en

Tarkistus 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
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tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
maatalouden alkutuotantoa ja maaseudun 
kehittämistä koskevista toimista, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

Or. en

Tarkistus 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
maatalouden alkutuotantoa koskevista 
toimista, ohjelmien yhteisrahoitustoimista 
ja työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

Or. en

Tarkistus 263
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
maatalouden alkutuotantoa koskevista 
toimista, ohjelmien yhteisrahoitustoimista 
ja työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

Or. en

Tarkistus 264
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
ohjelmien yhteisrahoitustoimista ja 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kun on kyse Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) tieteen 
eturintamassa toteutettavista toimista, pk-
yrityksille kohdennetusta välineestä, 
maatalouden alkutuotantoa koskevista 
toimista, ohjelmien yhteisrahoitustoimista 
ja työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritetyistä perustelluista tapauksista, 
vähimmäisedellytyksenä on yksi 
osallistuva oikeussubjekti, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan.

Or. en
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Tarkistus 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, 6 artiklassa tarkoitettu EAYY 
voi olla jonkin toimen ainoa tuensaaja. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä 
koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta todetaan, että "EAYY tai 
muu yhden osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeudellinen elin voi olla 
jonkin toimen ainoa tuensaaja edellyttäen, että sen perustavat rajat ylittävässä ja valtioiden 
välisessä yhteistyössä vähintään kahden osallistuvan maan viranomaiset tai elimet ja 
alueiden välisessä yhteistyössä vähintään kolmen osallistuvan maan viranomaiset tai elimet".

Tarkistus 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jos on kyse eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymän 
koordinoimasta hankkeesta, 
vähimmäisedellytyksenä on kaksi 
osallistuvaa oikeussubjektia, jotka ovat 
sijoittautuneet kahteen eri jäsenvaltioon 
tai assosioituneeseen maahan. 

Or. en

Perustelu

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
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regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Työohjelmissa tai työsuunnitelmissa 
voidaan politiikan erityisvaatimusten tai 
toimen luonteen ja tavoitteiden mukaan 
määrittää lisäedellytyksiä, joihin sisältyvät 
muun muassa osallistujien määrää, tyyppiä 
ja sijoittautumispaikkaa koskevat 
edellytykset.

5. Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa työohjelmissa tai 
työsuunnitelmissa voidaan tarvittaessa
politiikan erityisvaatimusten tai toimen 
luonteen ja tavoitteiden mukaan määrittää 
lisäedellytyksiä, joihin sisältyvät muun 
muassa osallistujien määrää, tyyppiä ja 
sijoittautumispaikkaa koskevat 
edellytykset.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olisi sovellettava osallistumista koskevissa säännöissä 
vahvistettuja yleisiä sääntöjä. Mahdollisten lisäsääntöjen ja -edellytysten olisi oltava 
poikkeuksellisia, ja niitä olisi sovellettava ainoastaan silloin, kun tämä on täysin perusteltua 
ja ehdottoman välttämätöntä.

Tarkistus 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Osallistumisedellytyksissä on oltava 
joustavuutta, jotta voidaan
– edistää tilaisuuksien hyödyntämistä 
aloilla, joilla tutkimus- ja innovaatiosyklit 
ovat lyhyet;
– helpottaa pk-yritysten osallistumista; ja
– yksinkertaistaa menettelyjä suoraan 
rahoitusta saaneen tutkimuksen tuloksiin 
perustuvien toimien osalta.

Or. en

Tarkistus 269
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) komissio tai asianomainen rahoituselin 
katsoo osallistumisen toimen toteuttamisen 
kannalta olennaisen tärkeäksi;

(a) komissio tai asianomainen rahoituselin 
katsoo osallistumisen toimen toteuttamisen 
kannalta olennaisen tärkeäksi kuultuaan 
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa;

Or. fr

Tarkistus 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tällainen rahoitus sisältyy unionin ja 
kansainvälisen järjestön tai kolmansiin 
maihin sijoittautuneiden yksiköiden osalta 
unionin ja oikeussubjektin 

(b) tällainen rahoitus sisältyy unionin ja 
kansainvälisen järjestön tai kolmansiin 
maihin sijoittautuneiden yksiköiden osalta 
unionin ja oikeussubjektin 
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sijoittautumismaan kahdenväliseen tiede-
ja teknologiasopimukseen tai muuhun 
järjestelyyn.

sijoittautumismaan kahdenväliseen tiede-
ja teknologiasopimukseen tai muuhun 
järjestelyyn. Tässä sopimuksessa olisi 
varmistettava jäsenvaltioiden 
yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, 
ovatko ne kansainvälisen järjestön 
jäseniä.

Or. en

Tarkistus 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission olisi valvottava tarkkaan 
1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten 
täyttymistä.

Or. en

Tarkistus 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Koordinointi- ja tukitoimista ja ohjelmien 
yhteisrahoitustoimista, joiden toteuttajina 
ovat työohjelmissa yksilöidyt 
oikeussubjektit, ei toteuteta 
ehdotuspyyntöjä, paitsi jos toimi kuuluu 
jonkin ehdotuspyynnön soveltamisalaan, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus] ja asetuksessa (EU) 
N:o XX/2012 [delegoitu asetus] 
säädettyihin muihin tapauksiin.

Koordinointi- ja tukitoimista ja ohjelmien 
yhteisrahoitustoimista, joiden toteuttajina 
ovat työohjelmissa yksilöidyt 
oikeussubjektit, ei toteuteta 
ehdotuspyyntöjä, paitsi jos toimi kuuluu 
jonkin ehdotuspyynnön soveltamisalaan, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
asetuksessa (EU) N:o XX/2012 
[varainhoitoasetus] ja asetuksessa (EU) 
N:o XX/2012 [delegoitu asetus] 
säädettyihin muihin tapauksiin.
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Ehdotuspyynnöt voidaan esittää eri 
muodoissa aina pitkän aikavälin 
hankkeista lyhyen aikavälin tilaisuuksien 
hyödyntämiseen, mukaan lukien avoimet 
ehdotuspyynnöt, jotka ovat tarpeen, jotta 
voidaan taata erilaisten tutkimus- ja 
innovaatioalojen sekä -toimien 
edellyttämä joustavuus.

Or. en

Tarkistus 273
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikista turvallisuustutkimuksen alan 
ehdotuspyynnöistä on tehtävä eettisten ja 
yhteiskunnallisten vaikutusten 
ennakkoarviointi. Ehdotuspyyntöjä, jotka 
aiheuttavat olennaista eettisiin ja/tai 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvää 
huolta, on seurattava ja valvottava 
tarkemmin. 

Or. en

Tarkistus 274
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ehdotuspyynnöstä rahoitettavien 
toimien määrä olisi vahvistettava käyttäen 
arviointiperusteena huippuosaamista.

Or. en
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Tarkistus 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Niissä voidaan soveltaa yksinkertaistettua 
kaksivaiheista arviointimenettelyä, jos 
työohjelmassa näin todetaan, edellyttäen, 
ettei menettely aiheuta 
kokonaisarviointiajan pidentymistä.

Or. en

Tarkistus 276
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionilta rahoitusta saavien 
oikeussubjektien on tehtävä 
avustussopimus unionin tai asianomaisen 
rahoituselimen kanssa.
Avustussopimuksessa on oltava kuvaus 
työstä, joka osallistujien ja mukana olevista 
kolmansista maista tulevien osallistuvien 
oikeussubjektien on määrä suorittaa.

2. Unionilta rahoitusta saavien 
oikeussubjektien on tehtävä 
avustussopimus unionin tai asianomaisen 
rahoituselimen kanssa.
Avustussopimuksessa on oltava kuvaus 
työstä, joka osallistujien ja mukana olevista 
kolmansista maista tulevien osallistuvien 
oikeussubjektien on määrä suorittaa, sekä 
puite-edellytykset erityisesti 
käyttöoikeuksille ja tulosten 
hyödyntämiselle ja levittämiselle.

Or. en

Perustelu

On säädettävä mahdollisuudesta määrätä puite-edellytykset toimille, jotka toteutetaan 
yhteisten perusteella kolmansien maiden kanssa, erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien 
yhteydessä.
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Tarkistus 277
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Ehdotusten esittämisaika

Ensisijaisena tavoitteena on lyhentää 
hyväksyttäviä ehdotuksia koskevaa 
päätöksentekoaikaa. Kunkin 
ehdotuspyynnön luonteesta riippuen on 
kuitenkin otettava asianmukaisesti 
huomioon seuraavat seikat:
(a) se, että tiettyjä aiheita koskevien 
ehdotuspyyntöjen laatimiseen sovelletaan 
selkeitä ja avoimia mekanismeja, 
varmistaa tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja osallistamisen sekä 
kasvattaa osallistujamääriä; mekanismeja 
olisi mahdollisuuksien mukaan 
sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin 
ohjelmiin ja aiheisiin;
(b) kun tulevista ehdotuspyynnöistä 
ilmoitetaan kohtuullisen aikaisin 
etukäteen, mahdolliset osallistujat voivat 
muodostaa konsortioita ennen 
ehdotuspyynnön julkaisemista, jolloin 
saadaan parempilaatuisia ehdotuksia; 
(c) kun varmistetaan, että 
ehdotuspyynnön julkaisemisen ja 
ehdotusten esittämiselle asetetun 
määräajan väliin jää kohtuullinen aika, 
voidaan saada parempilaatuisia 
ehdotuksia ja varmistaa tasapuolisemmat 
toimintaedellytykset osallistujille, joiden 
hallinnollinen kapasiteetti, kokemus 
osallistumisesta unionin rahoittamiin 
ohjelmiin, kielet sekä englannin kielen 
taito vaihtelevat; ja
– ehdotuspyyntöjen määräajat olisi 
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suunniteltava siten, että otetaan 
huomioon kaikki unionin ehdotuspyynnöt 
sekä mahdollisten osallistujien 
akateeminen ja liiketoimintaa koskeva 
aikataulu.

Or. en

Tarkistus 278
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Synergiavaikutus koheesiorahastojen 

kanssa
Jotta voitaisiin luoda synergiavaikutuksia 
tutkimukseen myönnettävien 
koheesiorahaston varojen kanssa ja lisätä 
niiden käytön tehokkuutta, olisi 
vahvistettava yhteiset osallistumissäännöt. 
On otettava käyttöön yhdet säännöt ja yksi 
yhteyspiste kaikkea unionin 
tutkimusrahoitusta varten, mukaan lukien 
yksi osallistujatunniste ja osallistujien 
portaali kaikkia unionin ehdotuspyyntöjä 
ja hankkeita varten.

Or. en

Tarkistus 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 
luonnos suunnitelmaksi tulosten 

1. Ehdotuksissa on selvitettävä, ovatko 
vastuulliseen tutkimukseen ja 
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hyödyntämistä ja levittämistä varten. innovointiin liittyvät näkökohdat, joista 
säädetään tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–
2020) annettavan asetuksen XX/XXXX 
(COM(2011)809) 14 a artiklassa, asian 
kannalta merkityksellisiä ja onko ne 
otettava huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella viitataan tarkistukseen 12, jonka Cristina Gutiérrez-Cortines esitti María 
Teresa Riera Madurellin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaan mietintöluonnokseen, 
jossa ehdotetaan vastuullista tutkimusta koskevaa uutta 14 a artiklaa.

Tarkistus 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 
luonnos suunnitelmaksi tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä varten.

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 
luonnos suunnitelmaksi tulosten 
hyödyntämistä varten, kun hyödyntämisen 
odotetaan tai edellytetään olevan osa 
ehdotuspyyntöä, ja suunnitelma tulosten
levittämistä varten, tiedonhallinta- ja 
jakamissuunnitelma mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 281
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 1. Ehdotusten on sisällettävä luonnos 
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luonnos suunnitelmaksi tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä varten.

suunnitelmaksi tulosten hyödyntämistä ja 
levittämistä varten. Työohjelmassa ja 
työsuunnitelmassa on tarvittaessa 
nimenomaisesti mainittava, että luonnosta 
suunnitelmaksi ei tarvita.

Or. en

Perustelu

Hyödyntämistä ja levittämistä koskevat suunnitelmat olisi toimitettava aina poikkeustapauksia 
lukuun ottamatta.

Tarkistus 282
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 
luonnos suunnitelmaksi tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä varten.

1. Ehdotusten on tarvittaessa sisällettävä 
luonnos suunnitelmaksi tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä varten, myös 
tiedonhallinta- ja jakamissuunnitelma.

Or. en

Tarkistus 283
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio voi tarvittaessa, esimerkiksi 
jos hakemuksia odotetaan paljon, päättää 
käyttää kaksivaiheista 
hakemusmenettelyä edellyttäen, että 
arviointi tehdään perusteellisesti 
ensimmäisessä vaiheessa (tavoitteet, 
tieteellinen lähestymistapa, osallistujien 
ansiot, tieteellisen yhteistyön lisäarvo ja 
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yleistalousarvio) ja edellyttäen, että tämä 
ei pidennä olennaisesti sopimuksen 
tekoon ja avustuksen myöntämiseen 
kuluvia aikoja; 

Or. en

Tarkistus 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kehityskelpoisen uuden 
lääketieteellisen teknologian (esimerkiksi 
lääkkeiden, rokotteiden ja 
lääketieteellisen diagnosoinnin) 
tutkimusta koskevien ehdotusten on 
sisällettävä luonnos suunnitelmaksi, jossa 
täsmennetään strategia, jolla 
varmistetaan kyseisen teknologian välitön 
ja mahdollisimman laaja saatavuus 
silloin, kun sen saatavuuden puute 
vaarantaa kansanterveyden.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden, rokotteiden ja muiden lääketieteellisten teknologioiden saatavuus on olennainen 
osatekijä toimivien terveydenhoitojärjestelmien kannalta ja terveydenhoitopalvelujen 
saatavuuden varmistamiseksi. Kuten useita WHO:n raporteista käy ilmi, se, että saatavuutta 
koskevia strategioita tarkastellaan tutkimus- ja kehittämisprosessin mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, voi myöhemmin omalta osaltaan edistää terveydenhoitopalvelujen 
toimivuutta. WHO:n lähteet: Report of the Commission on IPR, Innovation and Public 
Health, 2006; R&D to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening Global 
Financing and Coordination, 2012.

Tarkistus 285
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ehdotuksissa on selvitettävä, millä 
tavalla vastuullista tutkimusta ja 
innovointia koskevat näkökohdat, joista 
säädetään asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[Horisontti 2020] 14 a artiklassa, on ovat 
asian kannalta merkityksellisiä ja miten 
ne on otettu huomioon.

Or. en

Tarkistus 286
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta 
koskevien ehdotusten on sisällettävä 
tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista
toimilupia ja valvontaa koskevista 
toimenpiteistä sekä tiedot annettavista 
eettisistä hyväksynnöistä. Ihmisalkion 
kantasolujen tuottamisen osalta on 
sovellettava laitoksiin, organisaatioihin ja 
tutkijoihin tiukkoja luvananto- ja
valvontamenettelyjä asianomaisten 
jäsenvaltioiden oikeudellisten puitteiden 
mukaisesti.

2. Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta 
koskevien ehdotusten on sisällettävä 
tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista 
valvontaa koskevista toimenpiteistä sekä 
tiedot annettavista eettisistä 
hyväksynnöistä. Ihmisalkion kantasolujen 
tuottamisen osalta on sovellettava 
laitoksiin, organisaatioihin ja tutkijoihin 
tiukkoja valvontamenettelyjä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
oikeudellisten puitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 287
Vicky Ford, Christian Ehler



PE492.762v01-00 106/164 AM\907542FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta 
koskevien ehdotusten on sisällettävä 
tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista 
toimilupia ja valvontaa koskevista 
toimenpiteistä sekä tiedot annettavista 
eettisistä hyväksynnöistä. Ihmisalkion 
kantasolujen tuottamisen osalta on 
sovellettava laitoksiin, organisaatioihin ja 
tutkijoihin tiukkoja luvananto- ja 
valvontamenettelyjä asianomaisten 
jäsenvaltioiden oikeudellisten puitteiden 
mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 288
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta 
koskevien ehdotusten on sisällettävä
tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista 
toimilupia ja valvontaa koskevista 
toimenpiteistä sekä tiedot annettavista 
eettisistä hyväksynnöistä. Ihmisalkion 
kantasolujen tuottamisen osalta on 
sovellettava laitoksiin, organisaatioihin ja 
tutkijoihin tiukkoja luvananto- ja 
valvontamenettelyjä asianomaisten 
jäsenvaltioiden oikeudellisten puitteiden 
mukaisesti.

2. Ihmisalkion kantasolujen tutkimusta 
koskevien ehdotusten on sisällettävä tiedot 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamista toimilupia ja 
valvontaa koskevista toimenpiteistä sekä 
tiedot annettavista eettisistä 
hyväksynnöistä. Ihmisalkion kantasolujen 
tuottamisen osalta on sovellettava 
laitoksiin, organisaatioihin ja tutkijoihin 
tiukkoja luvananto- ja valvontamenettelyjä 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
oikeudellisten puitteiden mukaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ehdotus, joka on eettisten periaatteiden 
tai sovellettavan lainsäädännön vastainen 
tai joka ei täytä päätöksessä N:o 
XX/XX/EU [erityisohjelma], 
työohjelmassa, työsuunnitelmassa tai 
ehdotuspyynnössä asetettuja edellytyksiä, 
voidaan milloin tahansa sulkea pois 
arviointi-, valinta- ja 
avustuksenmyöntämismenettelystä.

3. Ehdotus, joka on eettisten periaatteiden, 
perusoikeuksien tai sovellettavan 
lainsäädännön vastainen tai joka ei täytä 
päätöksessä N:o XX/XX/EU 
[erityisohjelma], työohjelmassa, 
työsuunnitelmassa tai ehdotuspyynnössä 
asetettuja edellytyksiä, voidaan milloin 
tahansa sulkea pois arviointi-, valinta- ja 
avustuksenmyöntämismenettelystä.

Or. en

Tarkistus 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehityskelpoisen uuden 
lääketieteellisen teknologian (esimerkiksi 
lääkkeiden, rokotteiden ja 
lääketieteellisen diagnosoinnin) 
tutkimusta koskevien ehdotusten on 
sisällettävä luonnos suunnitelmaksi, jossa 
täsmennetään strategia, jolla 
varmistetaan kyseisen teknologian välitön 
ja mahdollisimman laaja saatavuus 
silloin, kun sen saatavuuden puute 
vaarantaa kansanterveyden.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden, rokotteiden ja muiden lääketieteellisten teknologioiden saatavuus on olennainen 
osatekijä toimivien terveydenhoitojärjestelmien kannalta ja terveydenhoitopalvelujen 
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saatavuuden varmistamiseksi, kuten useista Maailman terveysjärjestön WHO:n raporteista 
käy ilmi. Se, että saatavuutta koskevia strategioita tarkastellaan tutkimus- ja 
kehittämisprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, voi myöhemmin omalta osaltaan 
edistää terveydenhoitopalvelujen toimivuutta. Tähän tarkoitukseen on olemassa monia 
välineitä (esimerkiksi säädökset teollis- ja tekijänoikeuksilla suojatusta omaisuudesta sekä 
saatavuutta koskevista ohjelmista).

Tarkistus 291
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehityskelpoisen uuden 
lääketieteellisen teknologian (esimerkiksi 
lääkkeiden, rokotteiden ja 
lääketieteellisen diagnosoinnin) 
tutkimusta koskevien ehdotusten on 
sisällettävä luonnos suunnitelmaksi, jossa 
täsmennetään strategia, jolla 
varmistetaan kyseisen teknologian välitön 
ja mahdollisimman laaja saatavuus 
silloin, kun sen saatavuuden puute 
vaarantaa kansanterveyden.

Or. en

Tarkistus 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kehityskelpoisen uuden 
lääketieteellisen teknologian (esimerkiksi 
lääkkeiden, rokotteiden ja 
lääketieteellisen diagnosoinnin) 
tutkimusta koskevien ehdotusten on 
sisällettävä luonnos suunnitelmaksi, jossa 
täsmennetään strategia, jolla 
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varmistetaan kyseisen teknologian välitön 
ja mahdollisimman laaja saatavuus 
silloin, kun sen saatavuuden puute 
vaarantaa kansanterveyden.

Or. en

Perustelu

Lääkkeiden, rokotteiden ja muiden lääketieteellisten teknologioiden saatavuus on olennainen 
osatekijä toimivien terveydenhoitojärjestelmien kannalta ja sen varmistamiseksi, että 
kansalaiset voivat käyttää terveydenhoitopalveluja.

Tarkistus 293
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ehdotuksista olisi tarvittaessa käytävä 
ilmi, millä tavalla ja kuinka paljon 
sukupuolianalyysillä on merkitystä 
kaavaillun hankkeen kannalta, ja niissä 
olisi käytettävä tämän alan tieteen
eturintamassa olevan tutkimuksen 
kehittämiä asianmukaisia menetelmiä. 

Or. en

Perustelu

Tietyillä aloilla ehdotuksista olisi käytävä ilmi sukupuolen merkitys.

Tarkistus 294
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eettinen arviointi Eettinen ja sukupuoleen liittyvä arviointi
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Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa ehdotuksista olisi tehtävä sukupuoleen liittyvä arviointi. 

Tarkistus 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee järjestelmällisesti eettiset 
arvioinnit ehdotuksista, joihin liittyy 
eettisiä kysymyksiä. Arvioinnissa 
tarkistetaan eettisten periaatteiden ja 
lainsäädännön noudattaminen sekä
unionin ulkopuolella toteutettavan 
tutkimuksen osalta se, olisiko sama 
tutkimus sallittu myös jossakin 
jäsenvaltiossa.

Komissio tarkistaa unionin ulkopuolella 
toteutettavan tutkimuksen osalta eettisten 
periaatteiden noudattamisen ja 
tarvittaessa varmistaa, että sama tutkimus
olisi sallittu myös jossakin jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 296
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee järjestelmällisesti eettiset 
arvioinnit ehdotuksista, joihin liittyy 
eettisiä kysymyksiä. Arvioinnissa 
tarkistetaan eettisten periaatteiden ja 
lainsäädännön noudattaminen sekä unionin 
ulkopuolella toteutettavan tutkimuksen 
osalta se, olisiko sama tutkimus sallittu 
myös jossakin jäsenvaltiossa.

Komissio tekee järjestelmällisesti eettiset 
arvioinnit ehdotuksista, joihin liittyy 
eettisiä kysymyksiä. Arvioinnissa 
tarkistetaan eettisten periaatteiden ja 
lainsäädännön noudattaminen sekä unionin 
ulkopuolella toteutettavan tutkimuksen 
osalta se, olisiko sama tutkimus sallittu 
myös jossakin jäsenvaltiossa. Komission 
olisi tarvittaessa tehtävä ehdotuksista, 
erityisesti ehdotuksista, joihin kuuluu 
ihmisiä joko tekijöinä tai käyttäjinä, 
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järjestelmällisesti myös sukupuoleen 
liittyvä arviointi käyttäen 
tarkistusluettelon sisältävää mallia.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa ehdotuksista olisi tehtävä sukupuoleen liittyvä arviointi. 

Tarkistus 297
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee järjestelmällisesti eettiset 
arvioinnit ehdotuksista, joihin liittyy 
eettisiä kysymyksiä. Arvioinnissa 
tarkistetaan eettisten periaatteiden ja 
lainsäädännön noudattaminen sekä unionin 
ulkopuolella toteutettavan tutkimuksen 
osalta se, olisiko sama tutkimus sallittu 
myös jossakin jäsenvaltiossa.

Komissio tekee järjestelmällisesti eettiset 
arvioinnit ehdotuksista, joihin liittyy 
eettisiä kysymyksiä. Arvioinnissa 
tarkistetaan eettisten periaatteiden ja EU:n
lainsäädännön noudattaminen sekä
tarkistetaan unionin ulkopuolella 
toteutettavan tutkimuksen osalta se, olisiko 
sama tutkimus sallittu myös jossakin 
jäsenvaltiossa.

Or. es

Perustelu

Tällä varmistetaan, että eettinen arviointi tehdään EU:n lainsäädännön ja periaatteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 298
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

1 a. Kaikista turvallisuustutkimuksen alan 
ehdotuspyynnöistä on tehtävä eettisten 
vaikutusten ennakkoarviointi. Tarkastelu 
on ulotettava yksityisyyden ja tietojen 
suojaamisen tiukkoja rajoja pidemmälle, 
ja niissä on otettava huomioon taustalla 
olevan turvallisuutta koskevan T&K-
asialistan laajemmat yhteiskunnalliset 
vaikutukset. Eettisiin ja/tai 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvää 
olennaista huolta aiheuttavia 
ehdotuspyyntöjä on seurattava ja 
valvottava tarkemmin. Erityisesti kaikista 
kyseisen ehdotuspyynnön yhteydessä 
esitetyistä hankkeista on tehtävä eettinen 
arviointi.

Or. en

Tarkistus 299
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio huolehtii siitä, että eettinen 
arviointi on mahdollisimman avoin 
hankkeesta vastaaville virkamiehille ja 
osallistujille.

Or. en

Tarkistus 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio pyrkii mahdollisuuksien 
mukaan varmistamaan, että eettiset 
arvioinnit eivät viivästytä tarpeettomasti 
hankkeiden käynnistämistä, jatkamista tai 
loppuun saattamista.

Or. en

Tarkistus 301
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Sukupuoleen liittyvä arviointi

Komissio tekee ehdotuksista 
järjestelmällisesti sukupuoleen liittyviä 
arviointeja käyttäen tarkistusluettelon 
sisältävää mallia.

Or. en

Tarkistus 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaikutusta arvioidaan suhteessa 
hankkeen arvioituihin 
kokonaiskustannuksiin, mikä määrää 
avustuksen myöntämisen perusteena 
käytettävän kustannusvaikuttavuuden.
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Or. en

Perustelu

Koska Horisontti 2020 on ohjelma, jonka kautta jaetaan julkisia varoja, myös ehdotuksen 
kustannushyötysuhde olisi otettava mukaan arvioitaessa ja valittaessa rahoitettavia 
ehdotuksia.

Tarkistus 303
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jätetyt ehdotukset arvioidaan seuraavia 
avustuksenmyöntämisperusteita soveltaen:

1. Jätetyt ehdotukset arvioidaan 
esimerkiksi seuraavia 
avustuksenmyöntämisperusteita soveltaen:

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksissa 4, 5, 6, 7 ja 8 täsmennetään ne arviointiperusteet, joita tarkastajien olisi 
käytettävä yhdenmukaista arviointiasteikkoa laatiessaan.

Tarkistus 304
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) huippuosaaminen; (a) huippuosaaminen 2 artiklan 1 kohdan 
17 a alakohdassa (uusi) tarkoitetun 
tutkimuslaitosten arvioinnin perusteella;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksissa 4, 5, 6, 7 ja 8 täsmennetään ne arviointiperusteet, joita tarkastajien olisi 
käytettävä yhdenmukaista arviointiasteikkoa laatiessaan.
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Tarkistus 305
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaikutus; (b) ryhmän jäsenten tutkimussaavutukset;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksissa 4, 5, 6, 7 ja 8 täsmennetään ne arviointiperusteet, joita tarkastajien olisi 
käytettävä yhdenmukaista arviointiasteikkoa laatiessaan.

Tarkistus 306
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toteutuksen laatu ja tehokkuus. (c) toteutuksen kustannukset.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksissa 4, 5, 6, 7 ja 8 täsmennetään ne arviointiperusteet, joita tarkastajien olisi 
käytettävä yhdenmukaista arviointiasteikkoa laatiessaan.

Tarkistus 307
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) onnistumisen todennäköisyys.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksissa 4, 5, 6, 7 ja 8 täsmennetään ne arviointiperusteet, joita tarkastajien olisi 
käytettävä yhdenmukaista arviointiasteikkoa laatiessaan.

Tarkistus 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) synergiavaikutukset muun 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla myönnettävän julkisen 
rahoituksen kanssa.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin edistää todellisia synergiavaikutuksia jäsenvaltioiden tai alueiden 
käynnistämien rahoitusohjelmien kanssa, on järkevää hyväksyä hankkeita myös niiden 
mahdollisesti aikaansaamien synergiavaikutusten perusteella, kun otetaan huomioon älykäs 
erikoistuminen ja resurssien keskittyminen.

Tarkistus 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kullekin 1 kohdassa tarkoitetulle 
arviointiperusteelle annetaan pisteitä 
yhdestä viiteen. Myös puolikkaita pisteitä 
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voidaan antaa. Pisteiden selitykset:
(a) 0 – Ehdotuksessa ei oteta huomioon 
kyseistä perustetta tai sitä ei voida 
puuttuvien tai epätäydellisten tietojen 
vuoksi arvioida.
(b) 1 – Heikko. Peruste ei täyty riittävällä 
tavalla tai ehdotuksessa on vakavia 
puutteita. 
(c) 2 – Tyydyttävä. Ehdotus täyttää 
yleisesti ottaen perusteen, mutta siinä on 
kuitenkin merkittäviä puutteita. 
(d) 3 – Hyvä. Ehdotus täyttää perusteen 
hyvin, joskin parannuksia tarvitaan. 
(e) 4 – Erittäin hyvä. Ehdotus täyttää 
perusteen erittäin hyvin, joskin tietyt 
parannukset voisivat olla tarpeen. 
(f) 5 – Erinomainen. Ehdotus täyttää 
kyseisen perusteen kaikki osatekijät. 
Mahdolliset puutteet ovat vain vähäisiä. 

Or. en

Tarkistus 310
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valintaperusteet ja niiden painotukset 
vahvistetaan työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa, ja niiden käyttö 
mukautetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman painopisteisiin.

Or. en

Tarkistus 311
Romana Jordan
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaikutusta arvioidaan suhteessa 
hankkeen arvioituihin 
kokonaiskustannuksiin, mikä määrää 
myöntämisen perusteena käytettävän 
kustannusvaikuttavuuden.

Or. en

Tarkistus 312
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavia toimia koskeviin ehdotuksiin 
sovelletaan pelkästään
huippuosaamisperustetta.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 313
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavia toimia koskeviin ehdotuksiin
sovelletaan pelkästään 
huippuosaamisperustetta.

2. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavia toimia koskevien ehdotusten 
tutkimusryhmän valintaan sovelletaan 
pelkästään huippuosaamisperustetta eli 
valinta perustuu 2 artiklan 1 kohdan 
17 a alakohdan mukaisesti siihen, että 
arvioidaan tutkijoiden pääsyä 
nykyaikaisiin tutkimuslaitoksiin.
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Or. pl

Perustelu

Huippuosaamisperustetta on selvennettävä.

Tarkistus 314
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valinta- ja 
avustuksenmyöntämisperusteiden 
soveltamisessa ei pitäisi kiinnittää 
huomiota sukupuolijakaumaan. Olisi 
otettava käyttöön kannustinjärjestelmä 
sellaisten hankkeiden tukemiseksi, joissa 
huomioidaan sukupuolinäkökohta ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
näkökohta. Komissio ottaa käyttöön 
menetelmiä, joilla valvotaan tämän 
säännöksen täytäntöönpanoa, ja julkaisee 
päätelmänsä.

Or. en

Tarkistus 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaikutusperusteisiin on sisällytettävä 
tutkimustulosten ja -tiedon levittämisen ja 
julkisen saatavuuden mahdollinen 
laajuus, ja etusijalle on asetettava 
hankkeet, joihin sisältyy tulosten laajempi 
levittäminen ja hyödyntäminen.
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Or. en

Tarkistus 316
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaikutusperusteissa suurin painotus 
annetaan teollisuuden johtoasemaa 
koskevan painopisteen yhteydessä 
esitetyille ehdotuksille.

Or. en

Tarkistus 317
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritellään tarkemmin, miten 1 kohdassa 
mainittuja avustuksenmyöntämisperusteita 
sovelletaan, sekä määritellään painotukset 
ja pistekynnykset.

3. Työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritellään tarkemmin, miten 1 kohdassa 
mainittuja avustuksenmyöntämisperusteita 
sovelletaan, sekä määritellään painotukset 
ja pistekynnykset. Lisäksi sukupuolten 
tasa-arvo vahvistetaan yhdeksi 
työohjelmien arviointiperusteeksi.

Or. en

Tarkistus 318
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritellään tarkemmin, miten 1 kohdassa 
mainittuja avustuksenmyöntämisperusteita 
sovelletaan, sekä määritellään painotukset 
ja pistekynnykset.

3. Työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
määritellään tarkemmin, miten 1 kohdassa 
mainittuja avustuksenmyöntämisperusteita 
sovelletaan, sekä määritellään 
arviointiperusteiden osatekijät, 
painotukset ja pistekynnykset.
Arvioinneilla on varmistettava 
sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys.

Or. en

Tarkistus 319
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii ja julkaisee säännöt, 
jotka koskevat ehdotusten 
jättämismenettelyä sekä siihen liittyviä 
arviointi-, valinta- ja 
avustuksenmyöntämismenettelyjä, ja 
julkaisee hakijoille tarkoitettuja oppaita 
sekä ohjeita arvioijille. Komissio 
vahvistaa erityisesti yksityiskohtaiset 
säännöt kaksivaiheista ehdotusten 
jättämismenettelyä (myös ensimmäisen 
vaiheen ehdotusten sekä toisen vaiheen 
täydellisten ehdotusten laajuuden ja 
luonteen osalta) sekä kaksivaiheista 
arviointimenettelyä varten. 

Or. de

Perustelu

Vaadittavat asiakirjat olisi vahvistettava mahdollisimman kattavasti osallistumista koskevissa 
säännöissä.
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Tarkistus 320
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii valintamenettelystä 
ohjeet, joissa selvitetään 
myöntämisperusteiden soveltamista ja 
määritetään erityisten painotusten ja raja-
arvojen vaikutuksia valintamenettelyyn. 
Kyseiset ohjeet julkaistaan 
samanaikaisesti ensimmäisen 
työohjelman kanssa. Ohjeiden sisältö on 
komission yksiköitä sitova.

Or. en

Tarkistus 321
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii valintamenettelystä 
ohjeet, joissa selvitetään 
avustuksenmyöntämisperusteiden 
soveltamista ja määritetään erityisten 
painotusten ja raja-arvojen vaikutuksia 
valintamenettelyyn. Kyseiset ohjeet 
julkaistaan samanaikaisesti ensimmäisen 
työohjelman kanssa.

Or. en

Tarkistus 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

3 a. Arviointimenettelyssä otetaan 
tarvittaessa huomioon ehdotuksen 
mahdollisuudet edistää kansainvälistä 
yhteistyötä tärkeimmillä aloilla, kuten 
standardoinnin yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 323
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ehdotuksen esittäminen muulla 
kielellä kuin englanniksi ei saa asettaa 
hakijoita muita heikompaan asemaan 
arviointimenettelyssä.

Or. de

Tarkistus 324
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ehdotukset asetetaan arvioinnin tulosten 
perusteella paremmuusjärjestykseen.
Valinta tehdään tämän 
paremmuusjärjestyksen perusteella.

4. Ehdotukset asetetaan ehdotetun 
arviointiasteikon mukaisesti tehdyn
arvioinnin tulosten perusteella 
paremmuusjärjestykseen. Kilpailukyvyn 
parantamiseksi kahdelle 
tutkimusryhmälle voidaan antaa 
toisistaan riippumatta sama aihe 
(ratkaistava ongelma) tai vastaava aihe.

Or. pl
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Perustelu

Kilpailukyky olisi otettava huomioon sekä avustusten hakumenettelyssä että avustuksen tai 
avustusten täytäntöönpanon aikana.

Tarkistus 325
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ehdotukset asetetaan arvioinnin tulosten 
perusteella paremmuusjärjestykseen. 
Valinta tehdään tämän 
paremmuusjärjestyksen perusteella.

4. Ehdotukset asetetaan arvioinnin tulosten 
perusteella paremmuusjärjestykseen. 
Valinta tehdään tämän 
paremmuusjärjestyksen perusteella. Jos 
kahden tai useamman ehdotuksen 
katsotaan olevan samanarvoisia 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen 
arviointiperusteiden mukaisesti, komissio 
ottaa lisäperusteena huomioon 
edullisuuden.

Or. en

Tarkistus 326
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ehdotuspyynnöissä on ensisijassa 
toteutettava kaksivaiheinen ehdotusten 
jättämismenettely asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus] säännösten 
ja sen täytäntöönpanosääntöjen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 327
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa etukäteen vain koordinaattorien 
taloudelliset toimintaedellytykset, jos 
toimeen unionilta haettu rahoitus on 
vähintään 500 000 euroa; tätä ei 
kuitenkaan sovelleta, jos käytettävissä 
olevien tietojen perusteella on perusteltua 
epäillä koordinaattorin tai muiden 
osallistujien taloudellisia 
toimintaedellytyksiä.

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä 
noudattavin keinoin etukäteen vain 
koordinaattorien taloudelliset 
toimintaedellytykset, jos toimeen unionilta 
haettu rahoitus on vähintään 100 000 
euroa; tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos 
käytettävissä olevien tietojen perusteella on 
perusteltua epäillä koordinaattorin tai 
muiden osallistujien taloudellisia 
toimintaedellytyksiä. Komissio tarjoaa 
yksinkertaisen ja käyttäjäystävällisen 
sähköisen välineen, jotta hakijat voivat 
tarkistaa taloudelliset 
toimintaedellytyksensä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen ensisijaisuus on tunnustettava, ja se on tärkeä edistysaskel 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi osallistujien kannalta.

Tarkistus 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa etukäteen vain koordinaattorien 
taloudelliset toimintaedellytykset, jos 
toimeen unionilta haettu rahoitus on 
vähintään 500 000 euroa; tätä ei 
kuitenkaan sovelleta, jos käytettävissä 
olevien tietojen perusteella on perusteltua 

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa etukäteen vain koordinaattorien
tai muiden osallistujien taloudelliset 
toimintaedellytykset, jos toimeen unionilta 
haettu rahoitus on vähintään 650 000
euroa, kuten seitsemännessä 
puiteohjelmassa; tätä ei kuitenkaan 
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epäillä koordinaattorin tai muiden 
osallistujien taloudellisia 
toimintaedellytyksiä.

sovelleta, jos käytettävissä olevien tietojen 
perusteella on perusteltua epäillä 
koordinaattorin tai muiden osallistujien 
taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 329
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa etukäteen vain koordinaattorien
taloudelliset toimintaedellytykset, jos
toimeen unionilta haettu rahoitus on 
vähintään 500 000 euroa; tätä ei kuitenkaan 
sovelleta, jos käytettävissä olevien tietojen 
perusteella on perusteltua epäillä 
koordinaattorin tai muiden osallistujien 
taloudellisia toimintaedellytyksiä.

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tarkistaa etukäteen taloudelliset 
toimintaedellytykset, jos osallistujan
unionilta hakema rahoitus on vähintään 
500 000 euroa; tätä ei kuitenkaan sovelleta, 
jos käytettävissä olevien tietojen 
perusteella on perusteltua epäillä 
koordinaattorin tai muiden osallistujien 
taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Or. en

Perustelu

Koordinaattorin taloudelliset toimintaedellytykset eivät anna mitään tietoja niiden 
osallistujien taloudellisista toimintaedellytyksistä, jotka hakevat merkittävää avustussummaa. 
Koordinaattoreiden sijaan olisi tarkistettava osallistujien toimintaedellytykset.

Tarkistus 330
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos mahdollinen pk-yritys-koordinaattori 
ei täytä kaikkia rahoitukseen liittyviä 
arviointiperusteita, tämän asetuksen 
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32 artiklassa tarkoitettu osallistujien 
takuurahasto voi kattaa riskit.

Or. en

Tarkistus 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Taloudellisia toimintaedellytyksiä ei 
tarkisteta sellaisten oikeussubjektien osalta, 
joiden toimintaedellytykset jäsenvaltio tai 
assosioitunut maa takaa, eikä keski- ja 
korkea-asteen oppilaitosten osalta.

6. Taloudellisia toimintaedellytyksiä ei 
tarkisteta sellaisten oikeussubjektien osalta, 
joiden toimintaedellytykset jäsenvaltio tai 
assosioitunut maa takaa, eikä keski- ja 
korkea-asteen oppilaitosten osalta.
Vastaavasti rahoitusvajeesta kärsivien 
tytäryritysten tai uusyritysten 
koordinointivalmiuksia ja taloudellisia 
toimintaedellytyksiä ei tarkisteta, jos 
osakkeenomistajat takaavat niiden 
toimintaedellytykset, kunhan tämä 
uusitaan vuosittain.

Or. en

Tarkistus 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Taloudellisia toimintaedellytyksiä ei 
tarkisteta sellaisten oikeussubjektien osalta, 
joiden toimintaedellytykset jäsenvaltio tai 
assosioitunut maa takaa, eikä keski- ja 
korkea-asteen oppilaitosten osalta.

6. Taloudellisia toimintaedellytyksiä ei 
tarkisteta sellaisten oikeussubjektien osalta, 
joiden toimintaedellytykset jäsenvaltio tai 
assosioitunut maa takaa, eikä keski- ja 
korkea-asteen oppilaitosten osalta.
Vastaavasti rahoitusvajeesta kärsivien 
tytäryritysten tai uusyritysten 
koordinointivalmiuksia ja taloudellisia 
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toimintaedellytyksiä ei tarkisteta, jos 
osakkeenomistajat takaavat niiden 
toimintaedellytykset, kunhan tämä 
uusitaan vuosittain.

Or. en

Tarkistus 333
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tiettyjen alojen pk-yrityksiltä, jotka 
keskittyvät pikemminkin tutkimukseen 
kuin voittojen tuottamiseen, ei pitäisi 
menettelyn rahoitusta koskevassa 
validointivaiheessa vaatia rahoituksen 
myöntämiseksi todisteita aikaisempien 
vuosien toiminnallisesta liikevaihdosta.

Or. en

Perustelu

Monet, erityisesti biotekniikan alalla toimivat pk-yritykset keskittyvät tutkimukseen ja 
kehittämiseen eivätkä niinkään voittojen tuottamiseen.

Tarkistus 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ehdotuspyyntöihin on periaatteessa 
sisällyttävä kaksivaiheinen ehdotusten 
jättämismenettely asetuksen (EU) N:o 
XX/2012 [varainhoitoasetus] säännösten 
ja sen täytäntöönpanosääntöjen 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 335
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mikä tahansa muu oikeussubjekti, 
jonka taloudelliset toimintaedellytykset 
tarkistetaan sitten 14 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, voi taata taloudelliset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on huolehdittava siitä, että 
hakijoita varten on käytössä 
uudelleentarkastelumenettely siltä varalta, 
jos hakijat katsovat, ettei heidän 
ehdotustaan ole arvioitu näissä säännöissä, 
asianomaisessa työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa ja ehdotuspyynnössä 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

1. Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on huolehdittava siitä, että 
hakijoita varten on käytössä täysin avoin 
uudelleentarkastelumenettely siltä varalta, 
jos hakijat katsovat, ettei heidän 
ehdotustaan ole arvioitu näissä säännöissä, 
asianomaisessa työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa ja ehdotuspyynnössä 
vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
vastaa pyynnön tutkinnasta. Tutkinta 
koskee ainoastaan arvioinnin 
menettelyllisiä seikkoja eikä ehdotuksen 
ansioita.

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
vastaa pyynnön tutkinnasta.

Or. en

Tarkistus 338
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
vastaa pyynnön tutkinnasta. Tutkinta 
koskee ainoastaan arvioinnin 
menettelyllisiä seikkoja eikä ehdotuksen 
ansioita.

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
vastaa pyynnön tutkinnasta. Tutkinta 
koskee ainoastaan arvioinnin 
menettelyllisiä seikkoja ja tarvittaessa 
sekä edellisen kohdan mukaisesti
ehdotuksen ansioita.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella valmistellaan tietä sille, että otetaan huomioon jätettyjen ehdotusten 
ansiot.

Tarkistus 339
Judith A. Merkies

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

3 a. Jos Horisontti 2020 -puiteohjelman 
avustusta hakevia hankkeita esitetään 
uudestaan, komissio asettaa ennen niiden 
arviointia aikaisemmin esitetyn 
hankehakemuksen sekä siihen liittyvän 
arvioinnin yhteenvetoraportin uuden 
arviointipaneelin saataville. Komissio 
varmistaa teknisen ja tieteellisen 
kehityksen asianmukaisesti huomioon 
ottaen, ettei vanhan ja uuden arvioinnin 
yhteenvetoraportin havainnoissa ole 
epäjohdonmukaisuuksia.

Or. nl

Tarkistus 340
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komission henkilöstöstä tai 
asianomaisen rahoituselimen henkilöstöstä 
muodostuva arvioinnin 
uudelleentarkastelukomitea antaa 
lausunnon arviointiprosessin
menettelyllisistä seikoista. Komitean 
puheenjohtajana toimii komission tai 
asianomaisen rahoituselimen virkamies, 
joka työskentelee muussa osastossa kuin 
ehdotuspyynnöstä vastaavassa osastossa.
Komitea voi suositella joko

4. Komission henkilöstöstä tai 
asianomaisen rahoituselimen henkilöstöstä 
muodostuva arvioinnin 
uudelleentarkastelukomitea antaa 
lausunnon arviointiprosessin 
menettelyllisistä seikoista. Komitean 
puheenjohtajana toimii komission tai 
asianomaisen rahoituselimen virkamies, 
joka työskentelee muussa osastossa kuin 
ehdotuspyynnöstä vastaavassa osastossa; 
komiteaan on valittava tämän asetuksen 
37 artiklasta tarkoitetusta tietokannasta 
riippumaton asiantuntija; asiantuntijan 
on annettava lausunto siitä, olisiko hanke 
arvioitava sen ansioiden perusteella; 
lopullisen päätöksen tekee kuitenkin 
komitean puheenjohtaja. Komitea voi 
suositella joko

Or. es
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Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön järjestelmä, jossa otetaan mukaan kolmantena osapuolena 
ulkopuolinen asiantuntija, joka varmistaa, olisiko hanke arvioitava ansioidensa perusteella. 
Viimeisen sanan sanoo kuitenkin komitean puheenjohtaja.

Tarkistus 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komission henkilöstöstä tai 
asianomaisen rahoituselimen henkilöstöstä 
muodostuva arvioinnin 
uudelleentarkastelukomitea antaa 
lausunnon arviointiprosessin 
menettelyllisistä seikoista. Komitean 
puheenjohtajana toimii komission tai 
asianomaisen rahoituselimen virkamies, 
joka työskentelee muussa osastossa kuin 
ehdotuspyynnöstä vastaavassa osastossa.
Komitea voi suositella joko

4. Komission henkilöstöstä tai 
asianomaisen rahoituselimen henkilöstöstä 
muodostuva arvioinnin 
uudelleentarkastelukomitea antaa avoimen 
ja puolueettoman lausunnon
arviointiprosessista. Komitean 
puheenjohtajana toimii komission tai 
asianomaisen rahoituselimen virkamies, 
joka työskentelee muussa osastossa kuin 
ehdotuspyynnöstä vastaavassa osastossa.
Komitea voi suositella joko

Or. en

Tarkistus 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotuksen uudelleenarviointia tai (a) ehdotuksen uudelleenarviointia 
sellaisten arvioijien toimesta, jotka eivät 
olleet mukana edellisessä arvioinnissa;

Or. en
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Tarkistus 343
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tekee suosituksen perusteella päätöksen ja 
antaa sen tiedoksi ehdotuksen 
koordinaattorille.

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tekee suosituksen perusteella päätöksen ja 
antaa sen tiedoksi ehdotuksen 
koordinaattorille 30 päivän kuluessa 
päivästä, jona komissio tai asianomainen 
rahoituselin vastaanottaa 
uudelleentarkastelua koskevan pyynnön.

Or. en

Tarkistus 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tekee suosituksen perusteella päätöksen ja 
antaa sen tiedoksi ehdotuksen 
koordinaattorille.

5. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tekee suosituksen perusteella päätöksen ja 
antaa sen tiedoksi ehdotuksen 
koordinaattorille 30 päivän kuluessa 
päivästä, jona uudelleentarkastelua 
koskeva pyyntö esitetään.

Or. en

Perustelu

Jotta ohjelma voitaisiin panna täytäntöön kitkattomasti ja todellisille ja mahdollisille 
osallistujille aiheutuvia epävarmuustekijöitä, on erittäin tärkeää hallinnoida 
muutoksenhakumenettelyä mahdollisimman tehokkaalla ja tuloksekkaalla tavalla ja välttää 
tarpeettomia viivytyksiä. Ehdotettu määräaika jättää riittävästi aikaa 
muutoksenhakumenettelyn loppuun saattamiseen.
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Tarkistus 345
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Muutoksenhaku

Komissio vahvistaa virallisen 
vallitusmenettelyn, joka on osallistujien 
käytössä; tähän voi kuulua erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yhteydessä toteutettaviin tutkimus- ja 
innovaatiohankkeisiin erikoistuneen 
oikeusasiamiehen nimittäminen. Komissio 
varmistaa, että osallistujat ovat tietoisia 
kaikista käytössään olevista valitus-
/muutoksenhakumenettelyistä, ja se 
julkaisee aina ollessaan yhteydessä 
osallistujiin tai hakijoihin 
yksityiskohtaisia tietoja näiden käytössä 
olevista muutoksenhaku-
/valitusmenettelyistä. Menettelyn on 
oltava avoin, ja tulokset ja 
päätöksentekomenettely on asetettava 
kaikkien osallistujien saataville.
Osallistujien on voitava esittää valituksia 
mistä tahansa alasta, joka koskee niiden 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan. Valitusmenettely ei saa 
rajoittua ehdotusten arvioinnin 
menettelyllisiin seikkoihin.
Komissio vastaa valituksiin 30 päivän 
kuluessa niiden vastaanottamisesta ja 
antaa alustavan päätöksen.
Tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla 21 päivänä 
toukokuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin sekä 
sovittelua koskevan direktiivin 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, sen 
vaikutuksesta sovitteluun sekä sen 
hyödyntämisestä tuomioistuimissa 
13 päivänä syyskuuta 2011 annetun 
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Euroopan parlamentin päätöslauselman1

mukaisesti, jos valitusta ei pystytä 
tyydyttävällä tavalla ratkaisemaan 
komission sisäisen virallisen valitusten 
käsittelymenettelyn (oikeusasiamies tai 
vastaava elin) avulla, Euroopan komissio 
ja osallistujat voivat sopia, että ne 
yrittävät ratkaista riidan 
sovittelumenettelyllä sovittelukeskuksen 
sääntöjen mukaisesti. Komission ja 
osallistujan/osallistujien on hyväksyttävä 
sovittelukeskus etukäteen, tai sen on 
oltava komission hyväksymässä 
sovittelukeskusten luettelossa.

Komissio varaa Horisontti 2020 
-puiteohjelman määrärahoista 
0,5 prosenttia hankkeisiin, joita ei alun 
perin hyväksytty mutta jotka saivat 
myönteisen arvion 
muutoksenhakumenettelyssä.
__________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Tarkistus 346
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio tai asianomainen 
rahoituselin laatii tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa tämän asetuksen 
mukaisia komission tai asianomaisen 
rahoituselimen ja osallistujien välisiä 
vakioavustussopimuksia, joissa otetaan 
huomioon kyseisen rahoitusohjelman 
erityispiirteet.

Or. en
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Perustelu

Seitsemänteen puiteohjelmaan osallistumista koskevista säännöistä (19 artiklan 8 kohta) 
poiketen komissio ei ole erikseen säätänyt vakiosopimusten mallien laadinnasta tässä 
ehdotuksessa. Vakiomalliset sopimukset takaavat osallistujille suuremman oikeusvarmuuden, 
sillä niissä vahvistetaan säännöt ja velvoitteet, joita osallistujiin sovelletaan hankkeen 
yhteydessä.

Tarkistus 347
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Komissio tai asianomainen 
rahoituselin julkistaa kyseistä toimea 
koskevan avustussopimuksen viimeistään 
silloin, kun hanke-ehdotuspyyntö 
julkaistaan.

Or. en

Perustelu

Osallistujilla on oltava varmuus säännöistä, joita tiettyyn toimeen sovelletaan. Tämän vuoksi 
mallisopimuksia olisi käytettävä mahdollisimman paljon. Myös avustussopimuksen 
määräysten on oltava saatavilla silloin, kun ehdotuspyyntö julkaistaan.

Tarkistus 348
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tekee osallistujien kanssa 
avustussopimuksen.

1. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
tekee osallistujien kanssa 
avustussopimuksen. Komissio laatii 
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa vakiosopimuksen tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 349
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tai asianomainen 
rahoituselin varmistaa, että ehdotusten 
esittämisen määräajan ja 
avustussopimuksen allekirjoittamisen tai 
avustuspäätöksen tekemisen välinen aika 
rajoitetaan enintään kuuteen kuukauteen. 
Määräaikaa voidaan pidentää 
perustelluissa poikkeustapauksissa. 
Samalla, kun komissio vahvistaa 
vastaanottaneensa hanke-ehdotukset, se 
ilmoittaa menettelyn tärkeimpien 
vaiheiden ohjeellisen aikataulun, joka 
ulottuu sopimuksen allekirjoittamiseen. 

Or. de

Perustelu

Molempiin osapuoliin kohdistuva aikapaine lisääntyy, kun avustuksen myöntämiseen kuluvaa 
aikaa lyhennetään; lyhennys on tarpeen, ja sen tarkoituksena on lisätä ohjelman 
houkuttavuutta. Aikataulun ansiota osallistujat voivat valmistautua menettelyn eri vaiheisiin 
hyvissä ajoin. Lisäksi aikataulu lisää menettelyn avoimuutta.

Tarkistus 350
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet. 
Siinä vahvistetaan myös niiden 
oikeussubjektien oikeudet ja 

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet. 
Siinä vahvistetaan myös niiden 
oikeussubjektien oikeudet ja 
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velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana.

velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana.
Avustussopimuksen on oltava tämän 
asetuksen ja asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] sekä asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [delegoitu asetus] säännösten 
mukainen. 

Or. en

Tarkistus 351
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet.
Siinä vahvistetaan myös niiden 
oikeussubjektien oikeudet ja 
velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana.

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet
ottaen huomioon tämä asetus ja 
noudattaen sen säännöksiä. Siinä 
vahvistetaan myös niiden oikeussubjektien 
oikeudet ja velvollisuudet, joista tulee 
osallistujia toimen toteuttamisen aikana.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että avustussopimuksessa otetaan tämä asetus huomioon kaikilta 
osin eikä siihen liitetä uusia tulkintoja.

Tarkistus 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avustussopimuksessa määritellään 2. Avustussopimuksessa määritellään 
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osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet. 
Siinä vahvistetaan myös niiden 
oikeussubjektien oikeudet ja 
velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana.

osallistujien ja joko komission tai 
asianomaisten rahoituselinten oikeudet ja 
velvollisuudet. Siinä vahvistetaan myös 
niiden oikeussubjektien oikeudet ja 
velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana, sekä 
konsortion koordinaattorin rooli ja 
tehtävät.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että avustussopimuksessa otetaan tämä asetus huomioon kaikilta osin eikä 
siihen liitetä uusia tulkintoja.

Tarkistus 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja komission tai asianomaisten 
rahoituselinten oikeudet ja velvollisuudet. 
Siinä vahvistetaan myös niiden 
oikeussubjektien oikeudet ja 
velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana.

2. Avustussopimuksessa määritellään 
osallistujien ja joko komission tai 
asianomaisten rahoituselinten oikeudet ja 
velvollisuudet. Siinä vahvistetaan myös 
niiden oikeussubjektien oikeudet ja 
velvollisuudet, joista tulee osallistujia 
toimen toteuttamisen aikana.

Or. en

Tarkistus 354
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Avustussopimuksessa voidaan määrittää 
käyttöoikeuksiin, hyödyntämiseen ja 

3. Työohjelmaa koskevan vaatimuksen 
perusteella avustussopimuksessa voidaan 
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levittämiseen liittyviä osallistujien 
oikeuksia ja velvoitteita, jotka ovat lisänä 
tässä asetuksessa määriteltyihin oikeuksiin 
ja velvoitteisiin.

määrittää käyttöoikeuksiin, 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyviä 
osallistujien oikeuksia ja velvoitteita, jotka 
ovat lisänä tässä asetuksessa määriteltyihin 
oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 355
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun tutkimusta tehdään alalla, jolla 
on merkitystä kansanterveyden 
säilyttämisen kannalta, 
avustussopimukseen on sisällytettävä 
määräyksiä, jota parantavat tulosten 
asettamista unionissa ja kolmansissa 
maissa asuvien henkilöiden saataville 
sosiaalisesti vastuullisten 
lisensointistrategioiden avulla. 

Or. en

Tarkistus 356
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Avustussopimuksessa otetaan
soveltuvin osin huomioon 
eurooppalaisesta tutkijoiden peruskirjasta 
ja tutkijoiden työhönoton säännöstöstä 
annetun komission suosituksen yleiset 
periaatteet.

4. Avustussopimus sisältää soveltuvin osin
säännöksiä, joilla varmistetaan eettisten 
periaatteiden noudattaminen, mukaan 
lukien riippumattoman eettisen 
lautakunnan perustaminen ja komission
oikeus suorittaa eettinen tarkastus samoin 
kuin tutkimuksen integriteettiä tutkivan 
riippumattoman lautakunnan 
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perustaminen ja komission oikeus 
suorittaa tutkimuksen integriteettiä 
koskeva tarkastus.

Or. en

Tarkistus 357
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Avustussopimuksessa otetaan soveltuvin 
osin huomioon eurooppalaisesta tutkijoiden 
peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstöstä annetun komission 
suosituksen yleiset periaatteet.

4. Avustussopimuksessa otetaan soveltuvin 
osin huomioon eurooppalaisesta tutkijoiden 
peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstöstä annetun komission 
suosituksen yleiset periaatteet.
Avustussopimukseen sisällytetään 
erityisesti toimia, joilla edistetään miesten 
ja naisten tasapuolista edustusta 
tutkimusryhmissä ja varmistetaan, että 
sukupuolinäkökulma otetaan 
asianmukaisesti huomioon tutkimuksen 
sisällössä.

Or. en

Tarkistus 358
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Avustussopimuksessa otetaan soveltuvin 
osin huomioon eurooppalaisesta tutkijoiden 
peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstöstä annetun komission 
suosituksen yleiset periaatteet.

4. Avustussopimuksessa otetaan soveltuvin 
osin huomioon eurooppalaisesta tutkijoiden 
peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton 
säännöstöstä annetun komission 
suosituksen yleiset periaatteet samoin kuin 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020] 15 artiklassa vahvistettu 
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sukupuolten tasa-arvon periaate.

Or. en

Tarkistus 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on varmistettava, että pk-
yrityksille kohdennetun välineen 
yhteydessä järjestettyjen ehdotuspyyntöjen 
perusteella tehtyjen avustussopimusten 
osalta kulloisessakin ehdotuspyynnössä 
esitetyn ehdotusten toimittamisen 
määräajan ja avustussopimuksen, tai 
tarvittaessa avustuspäätöksen, 
allekirjoittamisen välinen aika rajoitetaan 
enintään viiteen kuukauteen.

Or. en

Tarkistus 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun tutkimusta tehdään alalla, jolla 
on merkitystä kansanterveyden 
säilyttämisen kannalta, 
avustussopimukseen on sisällytettävä 
määräyksiä, jota parantavat tulosten 
saatavuutta sosiaalisesti vastuullisten 
lisensointistrategioiden avulla. 



AM\907542FI.doc 143/164 PE492.762v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 361
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Avustussopimus sisältää soveltuvin osin 
säännöksiä, joilla varmistetaan eettisten 
periaatteiden noudattaminen, mukaan 
lukien riippumattoman eettisen 
lautakunnan perustaminen ja komission 
oikeus suorittaa eettinen tarkastus.

5. Avustussopimus sisältää soveltuvin osin 
ja aina, kun on kyse 
turvallisuustutkimuksen alan hankkeista, 
säännöksiä, joilla varmistetaan eettisten 
periaatteiden noudattaminen, mukaan 
lukien riippumattoman eettisen 
lautakunnan perustaminen ja komission 
oikeus suorittaa eettinen tarkastus.

Or. en

Tarkistus 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Avustussopimus sisältää soveltuvin osin 
säännöksiä, joilla varmistetaan eettisten 
periaatteiden noudattaminen, mukaan 
lukien riippumattoman eettisen 
lautakunnan perustaminen ja komission 
oikeus suorittaa eettinen tarkastus.

5. Avustussopimus sisältää soveltuvin osin 
säännöksiä, joilla varmistetaan eettisten 
periaatteiden ja perusoikeuksien
noudattaminen, mukaan lukien 
riippumattoman eettisen lautakunnan 
perustaminen ja komission oikeus teettää 
riippumaton eettinen tarkastus.

Or. en

Tarkistus 363
Teresa Riera Madurell
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Erillisavustukset toimille voivat kuulua 
puitekumppanuuden piiriin asetuksen (EU) 
N:o XX/2012 [varainhoitoasetus] ja 
asetuksen (EU) N:o [delegoitu asetus] 
säännösten mukaisesti.

6. Erillisavustukset toimille voivat
poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa kuulua 
puitekumppanuuden piiriin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [varainhoitoasetus] ja 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [delegoitu 
asetus] säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 364
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Avustuksen myöntämisaika

Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on varmistettava, että 
kulloisessakin ehdotuspyynnössä esitetyn 
ehdotusten jättämisen määräajan ja 
avustussopimuksen, tai tarvittaessa 
avustuspäätöksen, allekirjoittamisen 
välinen aika rajoitetaan pääsääntöisesti 
neljään kuukauteen ja 
avustussopimuksen allekirjoittamiseen 
kuluvaa aikaa on mahdollista pidentää 
enintään kuuteen kuukauteen.

Or. en

Tarkistus 365
Bernd Lange
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Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Jos tutkimusta tehdään alalla, jolla on 
merkitystä kansanterveyden kannalta, 
avustussopimukseen on sisällytettävä 
määräyksiä, joilla edistetään 
tutkimustulosten asettamista sekä unionin 
että kolmansien maiden kansalaisten 
saataville yhteiskunnallisesti vastuullisten 
teknologian siirtoa koskevien 
strategioiden avulla.

Or. de

Perustelu

Julkisen rahoituksen avulla saatujen tutkimustulosten olisi oltava kaikkien saatavilla. 
Eurooppalaiseen tutkimukseen sovellettavissa säännöissä olisi tämän vuoksi otettava 
huomioon paitsi tieteellinen huippuosaaminen myös yhteiskunnallinen hyöty. Tähän kuuluu 
muun muassa se, että varmistetaan elintärkeiden lääkkeiden saatavuus maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on varmistettava, että 
kulloisessakin ehdotuspyynnössä esitetyn 
ehdotusten jättämisen määräajan ja 
avustussopimuksen, tai tarvittaessa 
avustuspäätöksen, allekirjoittamisen 
välinen aika rajoitetaan enintään kuuteen 
kuukauteen. Tiettyjen konsortioiden 
monimutkaisuuden takia osallistujille 
olisi annettava tästä ajasta ainakin neljä 
viikkoa avustuksen myöntämistä koskevan 
tarjouksen hyväksymiseen. Määräaikaa 
voidaan poikkeustapauksissa pidentää 
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yhdellä kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 367
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Avustuksen myöntämisaika

1. Avustuksen myöntämisaika on 
keskimäärin kuusi kuukautta 
neuvottelutarjouksen tekemisestä. Aika, 
joka komissiolta kuluu sisäiseen 
menettelyyn, joka kattaa kaiken asian 
kannalta merkityksellisen tiedon ja 
asiakirjojen valmistelun, 
avustussopimusten arvioinnin ja 
allekirjoittamisen, saa olla enintään 
60 työpäivää. Osallistujille on annettava 
vähintään 60 työpäivää aikaa valmistella 
kaikki asian kannalta merkitykselliset 
tiedot ja vaadittavat asiakirjat.
2. Yksittäisen ehdotuspyynnön luonteen 
edellyttäessä olisi harkittava huolellisesti 
kaksivaiheista arviointimenettelyä, jotta 
sellaisten ehdotusten valmistelusta, joita 
ei tulla hyväksymään, aiheutuisi 
vähemmän kustannuksia. 
Kaksivaiheisessa menettelyssä 
keskimääräinen avustuksen 
myöntämisaika on yhdeksän kuukautta. 
Kaksivaiheista menettelyä käytettäessä 
ehdotusten on oltava johdonmukaisia ja 
hakijoilla on oltava riittävästi aikaa 
valmistautua ehdotuksen esittämisen 
toiseen vaiheeseen.
3. Komissio pyrkii tekemään päätökset tai 
tietopyynnöt mahdollisimman nopeasti. 
Komissio pyrkii siihen, että osallistujia ei 
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velvoiteta laatimaan uudestaan tai 
neuvottelemaan uudestaan alun perin 
hyväksytyn ehdotuksen kohtia, ellei tähän 
ole kohtuullista tai perusteltua syytä.
4. Osallistujille on annettava riittävästi 
aikaa hankkeita varten vaadittavien 
tietojen ja asiakirjojen valmisteluun.
5. Hakemusasiakirjoja laatiessaan ja 
määräaikoja vahvistaessaan komissio 
pitää mielessä, että pk-yrityksillä ja 
korkeakoulujen opettajilla on yleensä 
hyvin vähän, tai ei lainkaan, erityisiä 
valmiuksia hallinnollisten asiakirjojen 
valmisteluun. Samojen kohtien toistoa 
hakemuksissa, avustussopimuksissa tai 
asiakirjaliitteissä olisi vältettävä. Komissio 
ei pyydä osallistujilta tietoja, jotka ovat jo 
hallinnon saatavilla, paitsi jos tiedot on 
saatettava ajan tasalle. Tässä yhteydessä 
komissio toimii "vain kerran" 
-periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa 
sitä, että hallinnon yksiköt eivät saisi 
pyytää uudestaan kerran toimitettuja 
tietoja eli yritysten ei tarvitsisi toimittaa 
kerta toisensa jälkeen tietoja, jotka 
viranomaiset ovat jo saaneet toista kautta.
6. Komissio pyrkii mahdollisuuksien 
mukaan välttämään ehdotuspyyntöjen 
ajoittamista siten, että mahdolliset 
osallistujat joutuisivat toimittamaan 
asiakirjoja korkeakoulujen tai yritysten 
tavallisina loma-aikoina.
7. Komissio pyrkii rajoittamaan 
vaadittavan asiakirja-aineiston 
valmisteluun kuluvan ajan 15 työpäivään 
siitä, kun avustussopimus on tehty.
8. Soveltuvissa tapauksissa, esimerkiksi 
pk-yritysten kohdalla, komissio voi 
tarvittaessa peruuttaa osallistujien 
velvollisuuden toimittaa jotkut tai kaikki 
vaadittavat asiakirjatodisteet, jos kyseiset 
todisteet on jo toimitettu sille hiljattain 
toista menettelyä varten ja edellyttäen, 
että kyseisten asiakirjojen toimittamisesta 
kulunut aika on kohtuullinen ja ne ovat 
edelleen voimassa. Tällaisissa tapauksissa 
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asianomaista osallistujaa olisi pyydettävä 
antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, 
että asiakirjatodisteet on jo toimitettu 
aikaisemmassa menettelyssä – joka on 
ilmoitettava – ja vahvistamaan, että 
tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia.
9. Komissio ei saa vaatia osallistujia 
toimittamaan tietoja, jotka komissio voi 
tarkistaa helposti ja maksutta suojatusta 
sähköisestä tietokannasta (esimerkiksi 
yritystä koskevia tietoja).
10. Komissio ei saa asettaa tavoitteita, 
jotka koskevat yksittäisiin 
ehdotuspyyntöihin saatavien vastausten 
määrää.

Or. en

Tarkistus 368
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Avustuksen myöntämisaika

Komission tai asianomaisen 
rahoituselimen on varmistettava, että 
kulloisessakin ehdotuspyynnössä esitetyn 
ehdotusten toimittamisen määräajan ja 
avustussopimuksen, tai tarvittaessa 
avustuspäätöksen, allekirjoittamisen 
välinen aika rajoitetaan enintään kuuteen 
kuukauteen. Poikkeustapauksissa 
määräaikaa voidaan pidentää yhdellä 
kuukaudella. Olisi ilmoitettava, mitä 
seurauksia tästä on sekä komissiolle että 
osallistujille. Esimerkiksi kuuden 
kuukauden määräajan jälkeen komission 
on tehtävä avustussopimus ja osallistuja 
voi hyvässä uskossa käynnistää 
tutkimuksen.
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Or. en

Tarkistus 369
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
17 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b artikla
Avustuksen maksuaika

1. Osallistujille, jotka ovat suorittaneet 
sopimuksessa sovitun työn, olisi 
maksettava hyvissä ajoin.
2. Komissio varmistaa, että osallistujat 
saavat rahansa 30 päivän kuluessa siitä, 
kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
komissioon. Komissio ilmoittaa hankkeen 
koordinaattorille tai osallistujille 
mahdollisista säännönvastaisuuksista tai 
tarvittavista lisäasiakirjoista kahden 
viikon kuluessa siitä, kun tiedot on 
toimitettu komissiolle. Jos osallistuja ei 
saa tällaista ilmoitusta, komissio on 
velvollinen maksamaan rahat.
3. Komissio ottaa käyttöön toimia, joilla 
varmistetaan, että hankkeen 
koordinaattorit jakavat hankkeen rahat 
nopeasti sekä oikeudenmukaisesti ja 
suhteellisesti avustussopimuksen 
määräysten mukaisesti ja että 
sopimuspuolet jakavat rahat suhteessa 
siihen kullekin kuuluvaan määrään. Ellei 
kaikkien osallistujien kesken ole sovittu, 
hankkeen koordinaattorit eivät pidätä tai 
jaksota ennakkorahoitusmaksuja ilman 
hankkeesta vastaavien viranomaisten 
hyväksyntää, erityisesti pk-yritysten 
tapauksessa. Kyseiset järjestelyt olisi 
täsmennettävä konsortiosopimuksissa, ja 
niillä olisi oltava hankkeesta vastaavan 
viranomaisen hyväksyntä.
4. Kun maksu on suoritettu hankkeen 
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koordinaattorille, komissio ilmoittaa 
osallistujille maksetun määrän sekä 
päivämäärän, jona maksu suoritettiin.
5. Jos yksi tai useampi sopimuspuoli ei ole 
saanut päätökseen sopimuksessa sovittua 
työtä tai ei ole toimittanut vaadittuja 
tietoja tai asiakirjoja hankkeen 
koordinaattorille tai komissiolle, tämä ei 
estä hankkeen koordinaattoria 
toimittamasta asiakirjoja komissiolle 
yhden tai useamman toisen 
sopimuspuolen puolesta tai komissiota 
suorittamasta maksua toisille yhdelle tai 
useammalla toiselle sopimuskumppanille.
6. Jos hankkeeseen tulee mukaan uusia 
sopimuskumppaneita sen jälkeen, kun 
avustussopimus on neuvoteltu, tämä ei 
vaikuta alkuperäisille sopimuspuolille 
myönnetyn rahoituksen määrään, elleivät 
alkuperäiset sopimuspuolet sovi tästä tai 
ellei niiltä vaaditun työn määrä muutu 
merkittävästi.
7. Komissio panee täytäntöön 
monitasoisen tarkastusprosessin, jolla se 
varmistaa, että tuensaajien tarkastajat 
ovat hyväksyttyjen vähimmäisvaatimusten 
mukaisia ja noudattavat Horisontti 2020 
-puiteohjelman tilintarkastusvaatimuksia. 
Näin varmistetaan, ettei tarkastuksia 
tarvitse tehdä moneen kertaan, ja tehdään 
hallinnollisesta prosessista selkeämpi ja 
helpompi osallistujille. Komissio ei saa 
pyytää lisätietoja sen jälkeen, kun 
tarkastus on jo toimitettu.
8. EU:n on raportoitava 
maksusuorituksistaan ja laadittava kaksi 
kertaa vuodessa tilastot, joista käy ilmi 
maksuajat loppuun saatettujen töiden 
osalta. Maksuajaksi määritellään aika, 
joka kuluu siitä, kun sekä hankkeen 
koordinaattori että hankkeesta vastaavat 
viranomaiset ovat lopullisesti hyväksyneet 
päätökseen saatetun hankkeen (tämä 
puolestaan saa olla enintään kuukauden 
kuluttua siitä, kun hanke on saatettu 
päätökseen) siihen, kun selvitetyt varat 
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ovat osallistujan pankkitilillä.
9. Osallistujan pyynnöstä 
avustussopimuksissa noudatetaan 
korkeakoulujen ja liikeyritysten 
aikataulua. Tämä koskee erityisesti 
hankkeita, joihin on rekrytoitava 
tohtorintutkintoa suorittavia opiskelijoita, 
sillä nämä eivät todennäköisesti ole 
käytettävissä kesken korkeakoulujen 
lukukauden.

Or. en

Tarkistus 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 c artikla
Tiedonvaihto

1. Eettisen hyväksyntämenettelyn on 
oltava osallistujien ja hakijoiden kannalta 
avoin erityisesti silloin, kun menettely 
viivästyttää hankkeiden käynnistämistä. 
Ehdotuksessa jo toimitettuja tietoja ei 
pitäisi olla tarpeen laatia uudelleen 
eettistä hyväksyntää varten. Komissio 
käyttää mahdollisuuksien mukaan 
kaikkia hakijan tai hakijoiden 
ehdotuksessa toimittamia tietoja 
antaessaan hyväksyntänsä ja pyytää 
lisätietoja vain, jos se voi osoittaa, että 
kyseinen tieto on välttämätön.
2. Osallistujien on voitava olla suoraan 
yhteydessä hankkeesta vastaaviin 
virkamiehiin, jos heillä on toistuvia 
hankkeen hallintoon tai hankkeen 
koordinaattorin toimintaan liittyviä 
huolenaiheita. Jos hankkeesta vastaava 
virkamies on poissa, hänen on 
varmistettava, että osallistujilla on hänen 
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sijaisensa yhteystiedot, ja sijaisen olisi 
voitava tehdä päätöksiä hankkeesta 
vastaavan viranomaisen poissa ollessa. 
Asianomaisten komission virkamiesten 
yhteystietojen on oltava osallistujien 
saatavilla, ja niistä on tiedotettava 
osallistujille.
3. Jotta osallistujat voivat valmistautua 
tuleviin ehdotuksiin, komissio antaa 
osallistujien pyynnöstä palautetta 
hakijoille hylätyistä tarjouksista, muun 
muassa asetuksen 37 artiklassa 
tarkoitettujen riippumattomien 
asiantuntijoiden toteamista vahvuuksista 
ja heikkouksista.

Or. en

Tarkistus 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai asianomainen rahoituselin voi
perustaa suojatun sähköisen järjestelmän
osallistujien välistä tiedonvaihtoa varten.
Järjestelmän kautta toimitettu asiakirja, 
mukaan lukien avustussopimukset, 
katsotaan kyseisen asiakirjan 
alkuperäiseksi kappaleeksi, jos sen 
toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Komissio tai asianomainen rahoituselin 
perustaa osallistujien välistä tiedonvaihtoa 
varten suojatun sähköisen 
sovellusjärjestelmän, jolla hakijoille 
välitetään tietoa hakemusten 
yksityiskohdista ja aikataulusta helposti 
saatavilla olevassa muodossa.
Järjestelmän kautta hakijat saavat 
palautetta, jotta he tietävät, milloin 
komission tai asianomaisen 
rahoituselimen päätös on odotettavissa. 
Järjestelmän kautta toimitettu asiakirja, 
mukaan lukien avustussopimukset, 
katsotaan kyseisen asiakirjan 
alkuperäiseksi kappaleeksi, jos sen 
toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.
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Or. en

Tarkistus 372
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai asianomainen rahoituselin 
voi perustaa suojatun sähköisen 
järjestelmän osallistujien välistä 
tiedonvaihtoa varten. Järjestelmän kautta 
toimitettu asiakirja, mukaan lukien 
avustussopimukset, katsotaan kyseisen 
asiakirjan alkuperäiseksi kappaleeksi, jos 
sen toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Komissio perustaa yhdeksi yhteyspisteeksi
suojatun sähköisen järjestelmän 
osallistujien välistä tiedonvaihtoa varten.
Järjestelmän kautta toimitettu asiakirja, 
mukaan lukien avustussopimukset, 
katsotaan kyseisen asiakirjan 
alkuperäiseksi kappaleeksi, jos sen 
toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Or. de

Perustelu

Komission hallinnoima yhtenäinen suojattu tietopankkijärjestelmä, jota kaikki hankkeen 
osallistujat käyttävät hankkeiden hallinnointiin ehdotusten jättämisestä hankkeen lopulliseen 
päätökseen saattamiseen, voi lisätä avoimuutta ja yksinkertaistaa asioita merkittävästi.

Tarkistus 373
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai asianomainen rahoituselin voi
perustaa suojatun sähköisen järjestelmän 
osallistujien välistä tiedonvaihtoa varten. 
Järjestelmän kautta toimitettu asiakirja, 
mukaan lukien avustussopimukset, 
katsotaan kyseisen asiakirjan 
alkuperäiseksi kappaleeksi, jos sen 

Komissio perustaa suojatun sähköisen 
järjestelmän osallistujien välistä 
tiedonvaihtoa varten. Järjestelmän kautta 
toimitettu asiakirja, mukaan lukien 
avustussopimukset, katsotaan kyseisen 
asiakirjan alkuperäiseksi kappaleeksi, jos 
sen toimittamisessa on käytetty osallistujan 
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toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Or. en

Tarkistus 374
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai asianomainen rahoituselin voi
perustaa suojatun sähköisen järjestelmän 
osallistujien välistä tiedonvaihtoa varten. 
Järjestelmän kautta toimitettu asiakirja, 
mukaan lukien avustussopimukset, 
katsotaan kyseisen asiakirjan 
alkuperäiseksi kappaleeksi, jos sen 
toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Komissio tai asianomainen rahoituselin 
perustaa suojatun sähköisen järjestelmän 
osallistujien välistä tiedonvaihtoa varten. 
Järjestelmän kautta toimitettu asiakirja, 
mukaan lukien avustussopimukset, 
katsotaan kyseisen asiakirjan 
alkuperäiseksi kappaleeksi, jos sen 
toimittamisessa on käytetty osallistujan 
edustajan käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Tämä tunnistus muodostaa kyseisen 
asiakirjan allekirjoituksen.

Or. en

Tarkistus 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Osallistujat voivat toimittaa 
komissiolle selvennyksiä tai tulkintoja, 
jotka koskevat Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan osallistumista koskevien 
sääntöjen soveltamista. Tällöin, jos 
komissio ei vastaa kahden kuukauden 
kuluessa, katsotaan, että osallistujan 
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kanta on oikea.

Or. fr

Perustelu

Monet osallistujat valittavat siitä, että komissiolta kestää liian kauan vastata, jos se 
ylipäätään vastaa, osallistumissääntöjen soveltamista koskeviin selvennys- tai 
tulkintapyyntöihin. Tämä järjestely varmistaa komission ja tuensaajien suhteen paremman 
tasapainon.

Tarkistus 376
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu osallistujan 
omiin velkoihin, jollei takuurahastoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle tai rahoituselimelle ilmoitetaan 
kaikista tapahtumista, joilla voi olla 
vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa tämän asetuksen ja
avustussopimuksen kanssa. Jos osallistuja 
ei noudata toimen teknistä täytäntöönpanoa 
koskevia velvoitteitaan, muiden 
osallistujien on täytettävä velvoitteet ilman 
ylimääräistä unionin rahoitusta, jollei 
komissio tai rahoituselin erikseen vapauta 
niitä tästä velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu, jolla on merkitystä 
toimeen sisältyvän toiminnan teknisen 
kehityksen kannalta, rajoittuu osallistujan 
omiin velkoihin, jollei takuurahastoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Kunkin osallistujan taloudellinen vastuu, 
jolla on merkitystä avustussopimuksella 
ja/tai konsortiosopimuksella 
vahvistettujen luottamuksellisten 
sopimusten rikkomisen kannalta, ei 
rajoitu osallistujien omaan velkaan. 
Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle tai rahoituselimelle ilmoitetaan 
kaikista tapahtumista, joilla voi olla 
vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

Or. en
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Perustelu

Toimessa mukana olevan osallistujan vastuu ei voi rajoittua sen omaan velkaan, jos rikotaan 
sellaisen luottamuksellisen sopimuksen määräyksiä, joilla on merkitystä joko taustan ja/tai 
edustan kannalta. 

Tarkistus 377
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu osallistujan 
omiin velkoihin, jollei takuurahastoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu. 
Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle tai rahoituselimelle ilmoitetaan 
kaikista tapahtumista, joilla voi olla 
vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu niihin 
varoihin, jotka osallistuja on 
vastaanottanut suoraan, jollei 
takuurahastoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. Osallistujien on 
huolehdittava siitä, että komissiolle tai 
rahoituselimelle ilmoitetaan kaikista 
tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia 
toimen toteutukseen tai unionin etuihin.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä sitä, mitä "omilla veloilla" tarkoitetaan. Kun pidetään mielessä, että 
hankkeen osallistujilla on yhteisvastuullisia sitoumuksia hankkeen tekniseen toteutukseen 
liittyen, "omiksi veloiksi" voitaisiin katsoa myös ne velat, jotka ovat syntyneet siksi, että toinen 
osallistuja ei ole suorittanut sille yhteisvastuullisen teknisen sitoumuksen nojalla kuuluvia 
velvollisuuksia. Osallistuja ei saisi olla vastuussa rahoituksesta, jota se ei ole itse 
vastaanottanut.



AM\907542FI.doc 157/164 PE492.762v01-00

FI

Tarkistus 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu osallistujan
omiin velkoihin, jollei takuurahastoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle tai rahoituselimelle ilmoitetaan 
kaikista tapahtumista, joilla voi olla 
vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu osallistujan
suoraan vastaanottamiin varoihin, jollei 
takuurahastoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. Osallistujien on 
huolehdittava siitä, että komissiolle tai 
rahoituselimelle ilmoitetaan kaikista 
tapahtumista, joilla voi olla vaikutuksia 
toimen toteutukseen tai unionin etuihin.

Or. en

Perustelu

"Omien velkojen" periaatetta on selvennettävä. Osallistujille on hankkeissa yhteisvastuullisia 
sitoumuksia. On estettävä se, että " omaksi velaksi" katsotaan myös sellainen velka, joka 
johtuu siitä, että toinen osallistuja ei täytä velvollisuuksiaan. Osallistuja ei saisi koskaan olla 
vastuussa rahoituksesta, jota se ei ole itse vastaanottanut.

Tarkistus 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 

2. Osallistujat eivät saa tehdä sitoumuksia, 
jotka ovat ristiriidassa avustussopimuksen 
kanssa. Jos osallistuja ei noudata toimen 
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teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu osallistujan 
omiin velkoihin, jollei takuurahastoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle tai rahoituselimelle ilmoitetaan 
kaikista tapahtumista, joilla voi olla 
vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
velvoitteitaan, muiden osallistujien on 
täytettävä velvoitteet ilman ylimääräistä 
unionin rahoitusta, jollei komissio tai 
rahoituselin erikseen vapauta niitä tästä 
velvoitteesta. Kunkin osallistujan 
taloudellinen vastuu rajoittuu osallistujan 
omiin velkoihin, jollei takuurahastoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.
Osallistujien on huolehdittava siitä, että 
komissiolle tai rahoituselimelle ilmoitetaan 
kaikista vakavista tapahtumista, joilla voi 
olla vaikutuksia toimen toteutukseen tai 
unionin etuihin.

Or. en

Tarkistus 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osallistujien on toteutettava toimi ja 
kaikki sen edellyttämät tarpeelliset ja 
kohtuulliset toimenpiteet. Niillä on oltava 
käytettävissään tarvittavat voimavarat 
silloin, kun niitä tarvitaan toteutusta varten.
Ne voivat antaa tiettyjä osia toimesta 
kolmansien osapuolten, myös 
alihankkijoiden, tehtäväksi tai käyttää 
kolmansien osapuolten 
luontoissuorituksina käyttöön antamia 
voimavaroja avustussopimuksessa 
määritettyjen ehtojen mukaisesti, jos tämä 
on tarpeen toimen toteuttamisen kannalta.
Osallistuja on yksin vastuussa toteutetusta 
työstä komissiolle ja asianomaiselle 
rahoituselimelle sekä muille osallistujille.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksessa 
määritellyissä tapauksissa.

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksessa 
määritellyissä tapauksissa, lukuun 
ottamatta tapauksia, joita ei voi 
ennakoida sopimuksen tullessa voimaan.
Tähän vaaditaan komission etukäteen 
antama suostumus; suostumusta ei voida 
evätä ilman perusteltua syytä. 

Or. en

Perustelu

Tarvitaan jonkin verran joustovaraa, sillä säännön tiukka noudattaminen voi vaarantaa 
toimen tulokset. Toimen aikana ja tutkimustoimintaa kehitettäessä saattaa ilmetä tarve 
käyttää jonkin verran liikkumavaraa tietyn toimen alihankinnan yhteydessä, mitä ei voitu 
ennakoida sopimuksen tullessa voimaan.

Tarkistus 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksessa 
määritellyissä tapauksissa.

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksessa 
määritellyissä tapauksissa, lukuun 
ottamatta tapauksia, joita ei voi 
ennakoida sopimuksen tullessa voimaan.
Tähän vaaditaan komission etukäteen 
antama suostumus; suostumusta ei voida 
evätä ilman perusteltua syytä. 

Or. en



PE492.762v01-00 160/164 AM\907542FI.doc

FI

Tarkistus 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksessa
määritellyissä tapauksissa.

4. Toimen tiettyjen osien toteuttamisesta 
tehtävät alihankintasopimukset ovat 
sallittuja ainoastaan avustussopimuksen 
mallissa määritellyissä tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 384
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muut kolmannet osapuolet kuin 
alihankkijat voivat toteuttaa osan
osallistujan toimeen kuuluvasta työstä 
edellyttäen, että kyseinen kolmas osapuoli 
ja toteutettava työ määritetään
avustussopimuksessa.

Määrärahojen budjetointi mahdollisille 
kolmansille osapuolille (joihin ei lasketa 
hankkeen alihankkijoita), jotka voivat 
toteuttaa osan tutkimustyöstä (joita ei 
julkaista), edellyttää, että niiden 
osallistuminen määritetään
avustussopimuksessa.

Or. pl

Perustelu

Hankekoordinaattori ei pysty ennakoimaan kaikkia täytäntöönpanoa koskevia vaatimuksia 
erityisesti kun kyse on palveluista, joilla ei ole tieteellistä merkitystä.

Tarkistus 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Osallistujien on noudatettava toimen 
toteuttamismaan kansallisia lakeja, 
määräyksiä ja eettisiä sääntöjä. 
Osallistujien on tarvittaessa pyydettävä 
asianomaisilta kansallisilta tai paikallisilta 
eettisiltä toimikunnilta lupa toimen 
aloittamiseen.

9. Osallistujien on noudatettava toimen 
toteuttamismaan eli unionin jäsenvaltion 
tai assosioituneen maan kansallisia lakeja, 
määräyksiä ja eettisiä sääntöjä. 
Osallistujien on tarvittaessa pyydettävä 
asianomaisilta kansallisilta tai paikallisilta 
eettisiltä toimikunnilta lupa toimen 
aloittamiseen. Kolmansien maiden 
toteuttamien toimien, jotka komissio 
rahoittaa, on oltava unionin 
lainsäädännön mukaisia.

Or. en

Tarkistus 386
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Osallistujien on noudatettava toimen 
toteuttamismaan kansallisia lakeja, 
määräyksiä ja eettisiä sääntöjä.
Osallistujien on tarvittaessa pyydettävä 
asianomaisilta kansallisilta tai paikallisilta 
eettisiltä toimikunnilta lupa toimen 
aloittamiseen.

9. Osallistujien on noudatettava toimen 
toteuttamismaan kansallisia lakeja, 
määräyksiä, eettisiä sääntöjä ja 
tutkimuksen integriteettiä. Osallistujien on 
tarvittaessa pyydettävä asianomaisilta 
kansallisilta tai paikallisilta eettisiltä 
toimikunnilta lupa toimen aloittamiseen.

Or. en

Tarkistus 387
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Konsortion jäsenten, jotka haluavat 1. Konsortion jäsenten, jotka haluavat 
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osallistua toimeen, on nimettävä 
keskuudestaan koordinaattori, joka on 
mainittava avustussopimuksessa.

osallistua toimeen, on nimettävä 
keskuudestaan koordinaattori, joka on 
mainittava avustussopimuksessa.

Koordinaattori toimii pakollisena 
yhteyshenkilönä konsortion jäsenten 
välillä, edustaa konsortiota suhteissa 
komissioon tai asianomaiseen 
rahoituselimeen sekä valvoo, että 
konsortion jäsenet noudattavat 
avustussopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 388
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Konsortion jäsenten, jotka haluavat 
osallistua toimeen, on nimettävä 
keskuudestaan koordinaattori, joka on 
mainittava avustussopimuksessa.

1. Konsortion jäsenten, jotka haluavat 
osallistua toimeen, on nimettävä 
keskuudestaan koordinaattori, joka on 
mainittava avustussopimuksessa.

Koordinaattori toimii keskeisenä 
yhteyshenkilönä konsortion jäsenten 
välillä, edustaa konsortiota asioitaessa 
komission tai asianomaisten 
rahoituslaitosten kanssa sekä valvoo, että 
konsortion jäsenet noudattavat 
avustussopimuksen mukaisia 
velvoitteitaan.

Or. ro

Tarkistus 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toimeen osallistuvien konsortion 
jäsenten on tehtävä sisäinen sopimus
(konsortiosopimus), lukuun ottamatta 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa 
taikka ehdotuspyynnössä mainittuja 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia

2. Toimeen osallistuvien konsortion 
jäsenten on tehtävä sisäinen sopimus, jossa 
määritetään konsortion jäsenten oikeudet 
ja velvoitteet (konsortiosopimus). Tämä ei 
kuitenkaan estä konsortion yksittäisiä 
jäseniä keskustelemasta suoraan 
komission tai asianomaisen 
rahoituselimen kanssa erityisesti, jos 
niillä on koordinaattorin toimia koskevia 
epäilyksiä.

Or. en

Tarkistus 390
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkaisee yhdessä hanke-
ehdotusten esittämistä koskevan pyynnön 
kanssa ohjeita niistä keskeisistä 
kysymyksistä, joista osallistujat voivat 
määrätä konsortiosopimuksissaan. 

Or. de

Perustelu

Ohjeita ja konsortiosopimuksen mallia käytetään jo tätä nykyä usein, ja tämä lähestymistapa 
on osoittautunut toimivaksi. Ohjeet olisikin sisällytettävä vakiokohtana Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumissääntöihin.

Tarkistus 391
Luigi Berlinguer

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Konsortio voi ehdottaa osallistujan 
lisäämistä tai poistamista asiaa koskevien 
avustussopimuksen määräysten mukaisesti 
edellyttäen, että tämä muutos on 
sopusoinnussa osallistumisedellytysten
kanssa, ei vaikuta haitallisesti toimen 
toteuttamiseen eikä ole vastoin 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

3. Konsortio voi ehdottaa osallistujan tai 
koordinaattorin lisäämistä tai poistamista 
asiaa koskevien avustussopimuksen ja 
konsortiosopimuksen määräysten 
mukaisesti edellyttäen, että tämä muutos 
on sopusoinnussa osallistumissääntöjen
kanssa, ei vaikuta haitallisesti toimen 
toteuttamiseen eikä ole vastoin 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Or. en


