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Tarkistus 577
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja soveltuvin osin 
rahoituselimet voivat nimittää 
riippumattomia asiantuntijoita 
arvioimaan ehdotuksia tai neuvomaan tai 
avustamaan

1. Komissio ja soveltuvin osin 
rahoituselimet perustavat jäsenvaltioiden 
pyyntöjen perusteella luettelomuotoisen 
tietokannan riippumattomista tieteellisistä 
asiantuntijoista, jotka edustavat 
asiaankuuluvaan luokitukseen sisältyviä 
tieteenaloja. Tarkastajat valitaan tästä 
luettelosta toimimaan

Or. pl

Perustelu

Johdantokappaletta on selvennettävä.

Tarkistus 578
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja soveltuvin osin
rahoituselimet voivat nimittää
riippumattomia asiantuntijoita arvioimaan 
ehdotuksia tai neuvomaan tai avustamaan

1. Komissio ja rahoituselimet nimittävät 
riippumattomia asiantuntijoita arvioimaan 
ehdotuksia tai neuvomaan tai avustamaan

Or. en

Tarkistus 579
Adam Gierek
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotusten arvioinnissa; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 580
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti
2020 puiteohjelma] mukaisesti 
toteutettujen toimien ja aikaisempien 
tutkimus- ja/tai innovointiohjelmien 
seurannassa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 581
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkimus- ja innovointiohjelmien 
arvioinnissa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkimus- ja innovointiohjelmien 
arvioinnissa;

(d) tutkimus- ja innovointiohjelmien 
arvioinnissa, muun muassa suorittamalla 
vertailevia tutkimuksia niiden maiden 
kanssa, joilla on huippuosaamista 
tutkimuksessa ja kehityksessä;

Or. en

Tarkistus 583
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) unionin tutkimus- ja 
innovointipolitiikan suunnittelussa, 
mukaan lukien tulevien ohjelmien 
valmistelu.

(e) unionin tutkimus- ja 
innovointipolitiikan kehittämisessä, 
mukaan lukien tulevien ohjelmien 
valmistelu.

Or. pl

Perustelu

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä olisi perustettava yhteisymmärryksessä 
jäsenvaltioiden kanssa tietokantana, joka sisältää tiettyihin tieteenaloihin liittyvät nimet.
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Tarkistus 584
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen, 
kielitaito mukaan luettuna, perusteella. 
Näin varmistetaan, että voidaan arvioida 
myös muilla kielillä kuin englanniksi 
laaditut hanke-ehdotukset. Näiden 
asiantuntijoiden osaamisen, kokemuksen 
ja tietämyksen on vastattava kyseisessä 
hankkeessa käsiteltävää painopistettä. 
Tapauksissa, joissa riippumattomien 
asiantuntijoiden on käsiteltävä salaisiksi 
luokiteltuja tietoja, heille on tehtävä ennen 
nimittämistä asianmukainen 
luotettavuusselvitys.

Or. de

Perustelu

Erityisesti pk-yrityksillä olisi oltava todellinen mahdollisuus laatia hankkeet muilla kielillä 
kuin englanniksi. Tähän mennessä tällaisilla hakemuksilla ei ole ollut mahdollisuutta 
menestyä kielellisistä syistä. "Teollisuuden johtoasema" -osaan kuuluvia hankkeita arvioivilla 
asiantuntijoilla olisi myös oltava kokemusta tältä alalta. Sama pätee kahteen muuhun 
painopisteeseen.

Tarkistus 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Komissio pyrkii 
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riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

riippumattomia asiantuntijoita 
nimittäessään saavuttamaan 
asiantuntijaryhmissä osaamisen, 
kokemuksen ja tietämyksen kannalta 
tasapainoisen kokoonpanon kyseisen 
toimen alasta riippuen ja varmistamaan 
teollisuuden alan asiantuntijoiden vahvan 
osallistumisen. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

Or. en

Perustelu

Kun ensimmäisessä virkkeessä viitataan yksittäisen asiantuntijan valintaperusteisiin, toisessa 
virkkeessä korostetaan asiantuntijaryhmien tasapainoisen kokoonpanon tärkeyttä. Olisi 
toivottavaa, että teollisuuden aloilta tulevat arvioijat osallistuisivat aiempaa enemmän 
teollisuuden johtoasemaa ja yhteiskunnallisia haasteita koskeviin toimiin, sillä 
arviointiprosessi on tällä hetkellä hyvin akateemisesti suuntautunut.

Tarkistus 586
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Komissio pyrkii 
riippumattomia asiantuntijoita 
nimittäessään saavuttamaan 
asiantuntijaryhmissä osaamisen, 
kokemuksen ja tietämyksen kannalta 
tasapainoisen kokoonpanon kyseisen 
toimen alasta riippuen. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.
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Or. en

Tarkistus 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Komissio pyrkii 
riippumattomia asiantuntijoita 
nimittäessään saavuttamaan 
asiantuntijaryhmissä osaamisen, 
kokemuksen, tietämyksen ja naisten ja 
miesten edustuksen kannalta 
tasapainoisen kokoonpanon. Tapauksissa, 
joissa riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

Or. en

Tarkistus 588
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Komissio pyrkii 
riippumattomia asiantuntijoita 
nimittäessään saavuttamaan 
asiantuntijaryhmissä osaamisen, 
kokemuksen, tietämyksen ja naisten ja 
miesten edustuksen kannalta 
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tasapainoisen kokoonpanon kyseisen 
toimen alasta riippuen. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

Or. en

Tarkistus 589
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Asiantuntijoiden valinnassa 
on varmistettava monitieteinen 
lähestymistapa, ja heidän edustettava 
laaja-alaista tietämystä ja erilaisia 
kantoja. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

Or. en

Tarkistus 590
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 



PE492.788v01-00 10/128 AM\907844FI.doc

FI

perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

perusteella. Komissio varmistaa 
asiantuntijoita valitessaan tasapainon eri 
sidosryhmien edustajien välillä. 
Tapauksissa, joissa riippumattomien 
asiantuntijoiden on käsiteltävä salaisiksi 
luokiteltuja tietoja, heille on tehtävä ennen 
nimittämistä asianmukainen 
luotettavuusselvitys.

Or. en

Perustelu

Seitsemännessä puiteohjelmassa kävi usein niin, että asiantuntijaryhmästä puuttui 
teollisuuden alan asiantuntijoita. Näin ollen arvioijiksi olisi hankittava aiempaa enemmän 
asiantuntijoita, jotka arvioidessaan tutkimustoimintaa koskevia ehdotuksia tukevat myös 
teollisuuden kilpailukykyä.

Tarkistus 591
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.
Naisten ja miesten tasapuolinen edustus 
otetaan huomioon riippumattomien 
asiantuntijoiden nimityksessä.

Or. en

Tarkistus 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella sekä naisten ja miesten 
tasapuolisen edustuksen ja 
maantieteellisen tasapainon perusteella. 
Tapauksissa, joissa riippumattomien 
asiantuntijoiden on käsiteltävä salaisiksi 
luokiteltuja tietoja, heille on tehtävä ennen 
nimittämistä asianmukainen 
luotettavuusselvitys.

Or. en

Tarkistus 593
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
heille annettavien tehtävien edellyttämän
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

2. Riippumattomat asiantuntijat valitaan 
1 kohdassa tarkoitetusta luettelosta heille 
annettavien tehtävien edellyttämän 
osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen 
perusteella. Tapauksissa, joissa 
riippumattomien asiantuntijoiden on 
käsiteltävä salaisiksi luokiteltuja tietoja, 
heille on tehtävä ennen nimittämistä 
asianmukainen luotettavuusselvitys.

Or. pl

Perustelu

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä olisi perustettava yhteisymmärryksessä 
jäsenvaltioiden kanssa tietokantana, joka sisältää tiettyihin tieteenaloihin liittyvät nimet.
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Tarkistus 594
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
standardointielimille tai yrityksille, 
kohdistettuja pyyntöjä, joiden avulla 
kootaan tietokanta sopivista ehdokkaista.

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen perusteena tieteenaloja, 
jotka sisältyvät alan organisaatioille, kuten 
kansallisille tutkimusvirastoille, 
tutkimuslaitoksille, standardointielimille tai 
yrityksille, kohdistettuihin hakemuksiin, 
joiden avulla kootaan tietokanta sopivista 
ehdokkaista.

Or. pl

Perustelu

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä olisi perustettava yhteisymmärryksessä 
jäsenvaltioiden kanssa tietokantana, joka sisältää tiettyihin tieteenaloihin liittyvät nimet.

Tarkistus 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
standardointielimille tai yrityksille, 
kohdistettuja pyyntöjä, joiden avulla 
kootaan tietokanta sopivista ehdokkaista.

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille ja 
alueellisille tutkimusvirastoille, tutkimus-
ja teknologialaitoksille, 
standardointielimille tai yritysjärjestöille ja 
yrityksille, kohdistettuja pyyntöjä, joiden 
avulla kootaan tietokanta sopivista 
ehdokkaista.

Or. en
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Tarkistus 596
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
standardointielimille tai yrityksille, 
kohdistettuja pyyntöjä, joiden avulla 
kootaan tietokanta sopivista ehdokkaista.

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
yliopistoille, standardointielimille, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille tai 
yrityksille, kohdistettuja pyyntöjä, joiden 
avulla kootaan tietokanta sopivista 
ehdokkaista.

Or. en

Tarkistus 597
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
standardointielimille tai yrityksille, 
kohdistettuja pyyntöjä, joiden avulla 
kootaan tietokanta sopivista ehdokkaista.

Riippumattomat asiantuntijat etsitään ja 
valitaan käyttäen yksittäisille henkilöille 
suunnattuja hakemuspyyntöjä sekä alan 
organisaatioille, kuten kansallisille 
tutkimusvirastoille, tutkimuslaitoksille, 
yliopistoille, standardointielimille tai 
yrityksille, kohdistettuja pyyntöjä, joiden 
avulla kootaan tietokanta sopivista 
ehdokkaista.

Or. es

Perustelu

Asiantuntijoiden valintaan osallistuvien tahojen luettelo ei voi olla täydellinen ilman 
yliopistoja.
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Tarkistus 598
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja asianomainen rahoituselin 
voivat tarpeelliseksi katsoessaan ja 
perustelluissa tapauksissa valita 
tarvittavan osaamisen omaavia henkilöitä 
myös tietokannan ulkopuolelta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Avoimuuden vuoksi asiantuntijoiden olisi jatkossakin sisällyttävä yhteiseen tietokantaan.

Tarkistus 599
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja asianomainen rahoituselin 
voivat tarpeelliseksi katsoessaan ja 
perustelluissa tapauksissa valita tarvittavan 
osaamisen omaavia henkilöitä myös 
tietokannan ulkopuolelta.

Komissio ja asianomainen rahoituselin 
voivat tarpeelliseksi katsoessaan ja 
perustelluissa tapauksissa valita tarvittavan 
osaamisen omaavia henkilöitä myös 
tietokannan ulkopuolelta. Komissio 
ilmoittaa ohjelmakomitealle 
asianmukaisesti näistä tapauksista.

Or. en

Tarkistus 600
Francisco Sosa Wagner



AM\907844FI.doc 15/128 PE492.788v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja asianomainen rahoituselin 
voivat tarpeelliseksi katsoessaan ja 
perustelluissa tapauksissa valita tarvittavan 
osaamisen omaavia henkilöitä myös 
tietokannan ulkopuolelta.

Komissio ja asianomainen rahoituselin 
voivat perustelluissa tapauksissa ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon kyseisen asian 
erityisluonteen valita tarvittavan 
osaamisen omaavia asiantuntijoita myös 
tietokannan ulkopuolelta.

Or. es

Perustelu

Näin voidaan rajoittaa sellaisten tapausten määrää, joissa komissio tai rahoituselin voi 
kuulla asiantuntijoita tietokannan ulkopuolelta.

Tarkistus 601
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ERC:n hankkeita lukuun ottamatta 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelman 
hankkeiden arviointipaneelien jäsenistä 
vähintään kahden viidesosan on oltava 
teollisuuden edustajia, joilla on 
asiaankuuluva ammattitaito. Kaikkien 
erityisesti pk-yrityksille suunnattujen 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
hankkeiden arviointipaneelien jäsenistä 
vähintään kahden viidesosan on oltava 
pk-yritysten edustajia ja yhden viidesosan 
on oltava muusta teollisuudesta, ja heillä 
on molemmissa tapauksissa oltava 
asiaankuuluva ammattitaito.

Or. nl
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Tarkistus 602
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan, etujen väliseen tasapainoon ja 
naisten ja miesten tasapuoliseen 
edustukseen. Komissio varmistaa 
erityisesti, ettei yli kolmannes valtiosta 
riippumattomista asiantuntijoista edusta 
yhtään tiettyä etua. Huolehditaan 
asianmukaisin toimenpitein siitä, että 
estetään asiantuntijaryhmien 
kaappaaminen yksityisiin ja/tai 
kaupallisiin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 603
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään etujen väliseen tasapainoon sekä 
laajaan maantieteelliseen jakaumaan ja 
naisten ja miesten tasapuoliseen 
edustukseen. Huolehditaan erityisesti 
asianmukaisin toimenpitein siitä, että 
estetään asiantuntijaryhmien 
kaappaaminen yksityisiin ja/tai 
kaupallisiin tarkoituksiin.
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Or. en

Tarkistus 604
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen. Lisäksi 
varmistetaan, ettei yksikään eturyhmä ole 
yliedustettuna, sillä se voisi vaarantaa 
päätöksentekomenettelyn 
puolueettomuuden.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korostamaan, että riippumattomia asiantuntijoita nimitettäessä on 
tärkeää saavuttaa oikeudenmukainen tasapaino ja varmistaa siten, ettei asiassa ole 
eturistiriitoja.

Tarkistus 605
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
varmistetaan mahdollisuuksien mukaan
maantieteellinen tasapaino ja naisten ja 
miesten tasapuolinen edustus.
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Or. en

Tarkistus 606
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
varmistetaan mahdollisuuksien mukaan
maantieteellinen tasapaino ja naisten ja 
miesten tasapuolinen edustus.

Or. en

Perustelu

Joitakin poikkeamia jäsenvaltioiden osallistumisessa ei voida täysin selittää 
huippuosaamistasojen eroilla, vaan kyseessä saattaa olla myös lobbaamista koskeva ongelma 
ehdotusten arviointiprosessin aikana. Olipa tämä ongelma todellinen tai ei, tutkijat ovat 
havainneet sen, joten on varmistettava, ettei arviointiprosessiin kohdistu epäilyksiä. Sopivin 
ratkaisu olisi varmistaa arvioijien asianmukainen maantieteellinen jakauma.

Tarkistus 607
Romana Jordan

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
varmistetaan mahdollisuuksien mukaan
maantieteellinen tasapaino ja naisten ja 
miesten tasapuolinen edustus.

Or. en
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Tarkistus 608
Anna Záborská, Jan Březina

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 609
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
varmistetaan kohtuullisen tasapuolinen 
naisten ja miesten edustus.

Or. en

Perustelu

Kuten seitsemännessä puiteohjelmassakin, naisten ja miesten tasapuolinen edustus 
arviointiryhmässä on keskeinen tavoite, ja se vastaa Horisontti 2020 -asetuksen 15 artiklaa. 
Maantieteellinen tasapaino taas ei kuulu Horisontti 2020 -puiteohjelman perusperiaatteisiin.

Tarkistus 610
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen ja 
jäsenvaltioiden tasapuoliseen 
edustukseen.

Or. ro

Tarkistus 611
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
pyritään laajaan maantieteelliseen 
jakaumaan ja naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen.

Riippumattomia asiantuntijoita nimettäessä 
huolehditaan asianmukaisin toimenpitein 
siitä, että asiantuntijoiden valinnassa 
varmistetaan laaja maantieteellinen 
jakauma ja naisten ja miesten 
tasapuolinen edustus.

Or. en

Tarkistus 612
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 
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siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa.

siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa, julkistamalla aluksi 
täydellisen selvityksen hänen 
ammatillisesta toiminnastaan ja 
taloudellisista eduistaan. Sidosryhmät tai 
henkilöt, joilla on asiassa eturistiriitoja, 
eivät saa toimia "yksityishenkilöinä".

Or. en

Tarkistus 613
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 
siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa.

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 
siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa, muun muassa julkistamalla 
täydellisen selvityksen hänen 
ammatillisesta toiminnastaan ja 
taloudellisista eduistaan, kuten 
patenteista ja osakkuuksista. Sidosryhmät 
tai henkilöt, joilla on asiassa 
eturistiriitoja, eivät saa toimia 
'yksityishenkilöinä'.

Or. en

Tarkistus 614
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 3. Komissio tai asianomainen rahoituselin 
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huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 
siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa.

huolehtii kaikin tarvittavin toimenpitein 
siitä, ettei asiantuntijalla ole eturistiriitaa 
asiassa, josta hänen on määrä antaa 
lausuntonsa. Tämä riski voitaisiin poistaa 
esimerkiksi julkistamalla täydellinen 
selvitys ammatillisesta toiminnasta ja 
taloudellisista eduista.

Or. es

Perustelu

Tällä alalla tarvitaan tietoa, jolla perustellaan komission tai rahoituselimen päätökset. Näin 
voidaan poistaa kaikki eturistiriitoja koskevat epäilyt.

Tarkistus 615
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiantuntijoita voidaan nimittää 
pysyvällä nimityksellä, joka on voimassa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman koko 
keston ajan ja jonka perusteella heille 
voidaan antaa erityisiä tehtäviä.

4. Asiantuntijat nimitetään vuoden 2013 
loppuun mennessä pysyvällä nimityksellä, 
joka on voimassa Horisontti 2020 
-puiteohjelman koko keston ajan ja jonka 
perusteella heille voidaan antaa erityisiä 
tehtäviä, joihin sisältyvät hankkeen 
alustava arviointi, sen täytäntöönpanon 
arviointi ja lopullinen arviointi.

Or. pl

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelma alkaa 1. tammikuuta 2014, joten päätöksenteosta vastaavan 
riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän olisi oltava jo käytössä kyseisenä päivänä.

Tarkistus 616
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissiota tai rahoituselimiä asetuksen 
(EU) N:o XX/XX [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] ja päätöksen N:o 
XX/XX/EU [erityisohjelma] 
täytäntöönpanossa avustaneiden, 
yksityishenkilöinä nimitettyjen 
asiantuntijoiden nimet julkistetaan 
vähintään kerran vuodessa komission tai 
rahoituselimen internetsivustolla. 
Asiantuntijoiden nimien kokoamisessa, 
käsittelyssä ja julkistamisessa noudatetaan 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

5. Komissiota tai rahoituselimiä asetuksen 
(EU) N:o XX/XX [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] ja päätöksen N:o 
XX/XX/EU [erityisohjelma] 
täytäntöönpanossa avustaneiden, 
riippumattomien asiantuntijoiden nimet ja 
heidän edustamansa tieteenalat
julkistetaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman alkamista 
edeltävien nimitysten jälkeen, ja luetteloa 
päivitetään tämän jälkeen vähintään 
kerran vuodessa komission tai 
rahoituselimen internetsivustolla. 
Asiantuntijoiden nimien kokoamisessa, 
käsittelyssä ja julkistamisessa noudatetaan 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

Or. pl

Perustelu

Ajan tasalla olevan asiantuntijaluettelon määrätietoisella ja tarkoituksenmukaisella 
perustamisella on selvä yhteys Horisontti 2020 -puiteohjelman avustusten 
myöntämisprosessin avoimuuteen.

Tarkistus 617
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida 
määritellä kunkin osuutta työstä,
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos yhdessä tuotettuja 
tuloksia ei ole mahdollista jakaa 
vastaavan patenttisuojan tai muiden 
teollis- ja tekijänoikeuksien hakemiseksi, 
saavuttamiseksi tai säilyttämiseksi, 
osallistujat voivat päättää luovuttaa 
tulosten teollis- ja tekijänoikeudet yhdelle 
osallistujista tai he voivat säilyttää 
yhteisen omistusoikeuden näihin tuloksiin. 
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Yhteisomistajat tekevät sopimuksen 
yhteisen omistusoikeuden jakamisesta ja 
käytön ehdoista niille avustussopimuksen 
nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Osallistumista koskevien sääntöjen olisi katettava tapaukset, joissa tuloksia ei ole mahdollista 
jakaa ja osallistujat ovat yhteisomistajia.

Tarkistus 618
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida 
määritellä kunkin osuutta työstä, 
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida erottaa 
kyseistä yhteistä keksintöä, suunnitelmaa 
tai tuotetta asiaankuuluvan patenttisuojan 
tai muun teollis- tai tekijänoikeuden 
soveltamiseksi, saavuttamiseksi ja/tai 
säilyttämiseksi, osallistujat voivat päättää 
luovuttaa näiden tulosten 
omistusoikeuden yhdelle osallistujista tai 
heillä voi olla yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Kun kyseessä on 
yhteisomistus, yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi olisi tarkennettava, että osallistujat voivat myös luovuttaa yhteiset tulokset 
yhdelle osallistujalle.
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Tarkistus 619
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida määritellä 
kunkin osuutta työstä, osallistujilla on 
yhteinen omistusoikeus näihin tuloksiin. 
Yhteisomistajat tekevät sopimuksen 
yhteisen omistusoikeuden jakamisesta ja 
käytön ehdoista niille avustussopimuksen 
nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida määritellä 
kunkin osuutta työstä tai jos kyseistä 
yhteistä tulosta ei voida erottaa 
asiaankuuluvan patenttisuojan tai muun 
teollis- tai tekijänoikeuden saavuttamisen
ja/tai säilyttämisen vuoksi, osallistujilla on 
yhteinen omistusoikeus näihin tuloksiin. 
Yhteisomistajat tekevät sopimuksen 
yhteisen omistusoikeuden jakamisesta ja 
käytön ehdoista niille avustussopimuksen 
nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 620
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida määritellä 
kunkin osuutta työstä, osallistujilla on 
yhteinen omistusoikeus näihin tuloksiin. 
Yhteisomistajat tekevät sopimuksen 
yhteisen omistusoikeuden jakamisesta ja 
käytön ehdoista niille avustussopimuksen 
nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida määritellä 
kunkin osuutta työstä tai jos kyseistä 
yhteistä keksintöä, suunnitelmaa tai 
tuotetta ei voida erottaa asiaankuuluvan 
patenttisuojan tai muun teollis- tai 
tekijänoikeuden hakemisen, 
saavuttamisen ja/tai säilyttämisen vuoksi, 
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 621
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida määritellä 
kunkin osuutta työstä, osallistujilla on 
yhteinen omistusoikeus näihin tuloksiin. 
Yhteisomistajat tekevät sopimuksen 
yhteisen omistusoikeuden jakamisesta ja 
käytön ehdoista niille avustussopimuksen 
nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos kyseistä yhteistä 
keksintöä, suunnitelmaa tai tuotetta ei 
voida erottaa asiaankuuluvan 
patenttisuojan tai muun teollis- tai 
tekijänoikeuden hakemisen, 
saavuttamisen ja/tai säilyttämisen vuoksi, 
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida määritellä 
kunkin osuutta työstä, osallistujilla on
yhteinen omistusoikeus näihin tuloksiin. 
Yhteisomistajat tekevät sopimuksen 
yhteisen omistusoikeuden jakamisesta ja 
käytön ehdoista niille avustussopimuksen 
nojalla kuuluvien velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida määritellä 
kunkin osuutta työstä, osallistujat voivat 
päättää osoittaa näiden tulosten 
omistusoikeuden yhdelle osallistujista tai 
heillä voi olla yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Kun kyseessä on 
yhteisomistus, yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
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avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 623
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä 
tuottaneet tulokset ja jos ei voida 
määritellä kunkin osuutta työstä, 
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat tuottavat yhdessä 
tulokset ja jos ei voida määritellä kunkin 
osuutta työstä, osallistujilla on yhteinen 
omistusoikeus näihin tuloksiin. 
Yhteisomistajat tekevät sopimuksen 
yhteisen omistusoikeuden jakamisesta 
ja/tai yhteisen omistusoikeuden käytön 
ehdoista niille avustussopimuksen nojalla 
kuuluvien velvoitteiden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 624
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimen osallistujat ovat yhdessä
tuottaneet tulokset ja jos ei voida 
määritellä kunkin osuutta työstä, 
osallistujilla on yhteinen omistusoikeus 
näihin tuloksiin. Yhteisomistajat tekevät 
sopimuksen yhteisen omistusoikeuden 
jakamisesta ja käytön ehdoista niille 
avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

2. Jos toimen osallistujat tuottavat yhdessä 
tulokset ja jos ei voida määritellä kunkin 
osuutta työstä, osallistujilla on yhteinen 
omistusoikeus näihin tuloksiin. 
Yhteisomistajat tekevät sopimuksen siitä, 
miten omistusoikeus jaetaan, ja/tai 
yhteisen omistusoikeuden käytön ehdoista
niille avustussopimuksen nojalla kuuluvien 
velvoitteiden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 625
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa
olevien tulosten hyödyntämiseksi 
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus käyttää niiden
yhteisessä omistuksessa olevaa 
tulosaineistoa muita kuin kaupallisia 
tarkoituksia varten, esimerkiksi sisäiseen 
tutkimus- ja koulutustoimintaan,
maksuttomasti ja ilman muilta 
yhteisomistajilta ennalta pyydettyä 
suostumusta.

Or. en

Tarkistus 626
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa olevien 
tulosten hyödyntämiseksi 
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus käyttää 
yhteisessä omistuksessa olevia tuloksia 
asiaankuuluvaksi katsomallaan tavalla 
sisäiseen tutkimukseen muihin kuin 
kaupallisiin tarkoituksiin ja 
maksuttomasti sekä hyödyntää 
kaupallisesti ja myöntää seuraavia ehtoja 
noudattaen kolmansille osapuolille 
yhteisessä omistuksessa olevien tulosten 
hyödyntämiseksi rinnakkaislisenssejä, 
jotka eivät oikeuta alilisenssien 
antamiseen:
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Or. en

Tarkistus 627
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa 
olevien tulosten hyödyntämiseksi
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus hyödyntää 
yhteisessä omistuksessa olevia tuloksia, 
muun muassa myöntää seuraavia ehtoja 
noudattaen kolmansille osapuolille 
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

Or. en

Tarkistus 628
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa olevien 
tulosten hyödyntämiseksi 
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
kolmansille osapuolille yhteisessä 
omistuksessa olevien tulosten 
hyödyntämiseksi rinnakkaislisenssejä, 
jotka sisältävät oikeuksia mutta eivät 
oikeuta alilisenssien antamiseen.

Or. en

Perustelu

Luonnos yhteisomistusta koskeviksi säännöiksi ja etenkin perusjärjestely, jonka mukaan 
kolmansille osapuolille myönnettävistä rinnakkaislisensseistä on ilmoitettava etukäteen ja 
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maksettava korvaus, loisivat merkittäviä esteitä yhteisessä omistuksessa olevien teollis- ja 
tekijänoikeuksien käytölle. 'Yhteisomistuksen' mahdollisuus ei siksi kannustaisi 
tutkimusyhteistyöhön. Osallistujien olisi annettava päättää paremmin soveltuvasta 
sopimuksesta, joka perustuu tutkimustulosten käyttöä edistävään järjestelyyn.

Tarkistus 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa olevien 
tulosten hyödyntämiseksi 
rinnakkaislisenssejä, jotka eivät oikeuta 
alilisenssien antamiseen:

Jollei yhteisomistusta koskevassa 
sopimuksessa muuta sovita, kullakin 
yhteisomistajalla on oikeus myöntää 
seuraavia ehtoja noudattaen kolmansille 
osapuolille yhteisessä omistuksessa olevien 
tulosten hyödyntämiseksi 
rinnakkaislisenssejä:

Or. en

Tarkistus 630
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muille yhteisomistajille on ilmoitettava 
etukäteen asiasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 631
Seán Kelly
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) muille yhteisomistajille on ilmoitettava 
etukäteen asiasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 632
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muille yhteisomistajille on suoritettava 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 633
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muille yhteisomistajille on suoritettava 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muille yhteisomistajille on suoritettava 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus.

(b) jos yhteisomistajilta vaaditaan korvaus 
rinnakkaislisenssien myöntämisestä 
kolmansille osapuolille yhteisessä 
omistuksessa olevien tulosten 
hyödyntämiseksi, korvauksen on oltava
oikeudenmukainen ja kohtuullinen.

Or. en

Tarkistus 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muille yhteisomistajille on suoritettava 
oikeudenmukainen ja kohtuullinen 
korvaus.

(b) oikeudenmukaisin ja kohtuullisin 
ehdoin

Or. en

Tarkistus 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sen estämättä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa 
säädetään, osallistujat voivat sopia 
erilaisesta tulosten omistusoikeutta 
koskevasta järjestelystä.

Or. fr
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Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on antaa kumppaneille jonkin verran joustavuutta, jotta ne 
voivat sopia tulosten omistusoikeutta koskevista erityisehdoista. Tämä on erityisen tärkeää 
pk-yritysten kannalta. Kun toimi edellyttää sellaista erityisasiantuntemusta tai teknologiaa, 
joka on yksi pk-yrityksen tärkeimmistä resursseista, pk-yrityksen on voitava säilyttää sitä 
koskevat markkinointioikeudet, jotta se säilyisi kilpailukykyisenä.

Tarkistus 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tuloksia voidaan käyttää teollisissa 
tai kaupallisissa sovelluksissa, tulokset 
omistavan osallistujan on tutkittava
mahdollisuutta suojata ne ja, jos se on 
mahdollista ja perusteltua, huolehdittava
niiden riittävästä suojaamisesta 
asianmukaiseksi ajaksi ja asianmukaisella 
maantieteellisellä kattavuudella siten, että 
tulokset omistavan osallistujan ja muiden 
toimen osallistujien oikeutetut edut, 
erityisesti kaupalliset edut, otetaan 
asianmukaisesti huomioon.

1. Jos tuloksia voidaan käyttää teollisissa 
tai kaupallisissa sovelluksissa, tulokset 
omistava osallistuja voi tutkia
mahdollisuutta suojata ne ja, jos se on 
mahdollista ja perusteltua, voi huolehtia
niiden riittävästä suojaamisesta 
kohtuulliseksi ajaksi ja asianmukaisella 
maantieteellisellä kattavuudella siten, että 
yleinen etu ja tulokset omistavan 
osallistujan ja muiden toimen osallistujien 
oikeutetut edut, erityisesti kaupalliset edut, 
otetaan asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tuloksia voidaan käyttää teollisissa 
tai kaupallisissa sovelluksissa, tulokset 
omistavan osallistujan on tutkittava 
mahdollisuutta suojata ne ja, jos se on 

1. Jos tuloksia voidaan käyttää teollisissa 
tai kaupallisissa sovelluksissa tai voidaan 
perustellusti olettaa, että niitä voidaan 
käyttää tällaisissa sovelluksissa, tulokset 
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mahdollista ja perusteltua, huolehdittava 
niiden riittävästä suojaamisesta 
asianmukaiseksi ajaksi ja asianmukaisella 
maantieteellisellä kattavuudella siten, että 
tulokset omistavan osallistujan ja muiden 
toimen osallistujien oikeutetut edut, 
erityisesti kaupalliset edut, otetaan 
asianmukaisesti huomioon.

omistavan osallistujan on tutkittava 
mahdollisuutta suojata ne ja, jos se on 
mahdollista ja perusteltua, huolehdittava 
niiden riittävästä suojaamisesta 
asianmukaiseksi ajaksi ja asianmukaisella 
maantieteellisellä kattavuudella siten, että 
tulokset omistavan osallistujan ja muiden 
toimen osallistujien oikeutetut edut, 
erityisesti kaupalliset edut, otetaan 
asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
eikä aio tulosten suojaamiseksi siirtää 
niitä jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan sijoittautuneelle toiselle 
oikeussubjektille, sen on ennen 
minkäänlaista tulosten levittämistä 
ilmoitettava asiasta komissiolle tai 
rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla.

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia, sen on 
ennen minkäänlaista tulosten levittämistä 
ilmoitettava asiasta komissiolle tai 
rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla siten, että 
yleinen etu ja tulosten mahdollisimman 
laajamittainen levittäminen otetaan 
huomioon. 

Or. en

Tarkistus 640
Vicky Ford, Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
eikä aio tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 
tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla.

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
eikä aio tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 
tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi 
omistusoikeudet omaavan osallistujan 
suostumuksella ottaa kyseiset tulokset 
omistukseensa ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet niiden suojaamiseksi 
riittävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
eikä aio tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia tai teollisia
hyödyntämismahdollisuuksia, eikä aio 
tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
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tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla.

levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 
tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 642
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
eikä aio tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 
tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla.

2. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
ei aio suojata tuottamiaan tuloksia muusta 
syystä kuin siksi, ettei se ole unionin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mahdollista tai ettei tuloksilla ole 
kaupallisia tai teollisia
hyödyntämismahdollisuuksia, eikä aio 
tulosten suojaamiseksi siirtää niitä 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle toiselle oikeussubjektille, 
sen on ennen minkäänlaista tulosten 
levittämistä ilmoitettava asiasta komissiolle 
tai rahoituselimelle. Komissio unionin 
puolesta toimien tai rahoituselin voi ottaa 
kyseiset tulokset omistukseensa ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet niiden 
suojaamiseksi riittävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Osallistuja voi kieltäytyä antamasta 
suostumusta ainoastaan, jos se voi osoittaa, 
että tästä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen oikeutettujen etujen kannalta. Tuloksia 
ei saa levittää ennen kuin komissio tai 
rahoituselin on tehnyt päätöksen tai 
päättänyt ottaa omistukseensa kyseiset 
tulokset ja toteuttanut tarvittavat
toimenpiteet niiden suojaamiseksi. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

Osallistuja voi kieltäytyä antamasta 
suostumusta ainoastaan, jos se voi osoittaa, 
että tästä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen oikeutettujen etujen kannalta. Tuloksia 
ei saa levittää ennen kuin komissio tai 
rahoituselin on tehnyt päätöksen siitä, 
ottaako se omistukseensa kyseiset tulokset,
ja toteuttanut asiaankuuluvat toimenpiteet 
niiden suojaamiseksi. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

Or. en

Tarkistus 644
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistuja voi kieltäytyä antamasta 
suostumusta ainoastaan, jos se voi osoittaa, 
että tästä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen oikeutettujen etujen kannalta. Tuloksia 
ei saa levittää ennen kuin komissio tai 
rahoituselin on tehnyt päätöksen tai 
päättänyt ottaa omistukseensa kyseiset 
tulokset ja toteuttanut tarvittavat 
toimenpiteet niiden suojaamiseksi. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

Osallistuja voi kieltäytyä antamasta 
suostumusta ainoastaan, jos se voi osoittaa, 
että tästä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen oikeutettujen etujen kannalta. Tuloksia 
ei saa levittää ennen kuin komissio tai 
rahoituselin on tehnyt päätöksen tai 
päättänyt ottaa omistukseensa kyseiset 
tulokset ja toteuttanut tarvittavat 
toimenpiteet niiden suojaamiseksi. 
Vakioavustussopimuksessa on asetettava 
tätä koskevat määräajat.

Or. en

Tarkistus 645
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei 
aio jatkaa niiden suojaamista muusta syystä 
kuin siksi, ettei tuloksilla ole kaupallisia 
hyödyntämismahdollisuuksia, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi jatkaa tai 
laajentaa suojaamista ottamalla kyseiset 
tulokset omistukseensa. Osallistuja voi 
kieltäytyä antamasta suostumusta 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä 
aiheutuisi merkittävää vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo viiden vuoden kuluessa toimen 
päättymisestä luopua tulosten 
suojaamisesta tai ei aio jatkaa niiden 
suojaamista muusta syystä kuin siksi, ettei 
tuloksilla ole kaupallisia 
hyödyntämismahdollisuuksia, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi omistusoikeudet 
omaavan osallistujan suostumuksella 
jatkaa tai laajentaa suojaamista ottamalla 
kyseiset tulokset omistukseensa. Komissio 
tai rahoituselin tekee tämän päätöksen 
45 päivän kuluessa. Osallistuja voi 
kieltäytyä antamasta suostumusta 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä 
aiheutuisi merkittävää vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

Or. en

Perustelu

DESCA-koordinaattoreiden ehdottamat muutokset.

Tarkistus 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei 
aio jatkaa niiden suojaamista muusta 
syystä kuin siksi, ettei tuloksilla ole 
kaupallisia hyödyntämismahdollisuuksia, 
sen on ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi jatkaa tai 

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei 
aio jatkaa niiden suojaamista, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi jatkaa tai 
laajentaa suojaamista ottamalla kyseiset 
tulokset omistukseensa. Osallistuja voi 
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laajentaa suojaamista ottamalla kyseiset 
tulokset omistukseensa. Osallistuja voi 
kieltäytyä antamasta suostumusta 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä 
aiheutuisi merkittävää vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

kieltäytyä antamasta suostumusta 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä 
aiheutuisi merkittävää vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

Or. en

Perustelu

Syyt, joiden perusteella osallistuja aikoo luopua suojaamisesta tai ei aio jatkaa suojaamista, 
eivät ole merkityksellisiä sen kannalta, pitäisikö komission tai rahoituselimen jatkaa tai 
laajentaa suojaamista.

Tarkistus 647
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei
aio jatkaa niiden suojaamista muusta syystä 
kuin siksi, ettei tuloksilla ole kaupallisia 
hyödyntämismahdollisuuksia, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi jatkaa tai 
laajentaa suojaamista ottamalla kyseiset 
tulokset omistukseensa. Osallistuja voi 
kieltäytyä antamasta suostumusta 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä 
aiheutuisi merkittävää vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat määräajat.

3. Jos unionin rahoitusta saanut osallistuja 
aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei 
aio jatkaa niiden suojaamista muusta syystä 
kuin siksi, ettei tuloksilla ole kaupallisia 
hyödyntämismahdollisuuksia, sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle tai 
rahoituselimelle, joka voi jatkaa tai 
laajentaa suojaamista ottamalla kyseiset 
tulokset omistukseensa. Osallistuja voi 
kieltäytyä antamasta suostumusta 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tästä 
aiheutuisi merkittävää vahinkoa sen 
oikeutettujen etujen kannalta. 
Vakioavustussopimuksessa on asetettava 
tätä koskevat määräajat.

Or. en
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Tarkistus 648
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan on tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
jatkotutkimuksessa tai kaupallisesti taikka 
huolehdittava erityisesti 41 artiklan 
mukaisella tulosten siirrolla ja 
lisensoinnilla siitä, että jokin muu 
oikeussubjekti hyödyntää ne kyseisiin 
tarkoituksiin.

1. Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan on tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
jatkotutkimuksessa tai kaupallisesti taikka 
huolehdittava erityisesti 41 artiklan 
mukaisella tulosten siirrolla ja 
lisensoinnilla siitä, että jokin muu 
oikeussubjekti hyödyntää ne kyseisiin 
tarkoituksiin. Tämä voitaisiin toteuttaa 
esimerkiksi standardoinnin kaltaisten 
toimien avulla.

Or. en

Perustelu

Standardoinnilla on merkittävä asema tutkimustulosten levittämisessä, ja se olisi siksi 
mainittava nimenomaisesti.

Tarkistus 649
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan on tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
jatkotutkimuksessa tai kaupallisesti taikka 
huolehdittava erityisesti 41 artiklan 
mukaisella tulosten siirrolla ja 
lisensoinnilla siitä, että jokin muu 
oikeussubjekti hyödyntää ne kyseisiin 
tarkoituksiin.

1. Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan on tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
taikka huolehdittava erityisesti 41 artiklan 
mukaisella tulosten siirrolla ja 
lisensoinnilla siitä, että jokin muu 
oikeussubjekti hyödyntää ne kyseisiin 
tarkoituksiin.

Or. en
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Perustelu

Katso osallistumista koskevien sääntöjen 2 artiklaan lisätty aiempaa kattavampi käsitteen 
'hyödyntäminen' määritelmä.

Tarkistus 650
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan on tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
jatkotutkimuksessa tai kaupallisesti taikka 
huolehdittava erityisesti 41 artiklan 
mukaisella tulosten siirrolla ja 
lisensoinnilla siitä, että jokin muu 
oikeussubjekti hyödyntää ne kyseisiin 
tarkoituksiin.

1. Kunkin unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan on tehtävä parhaansa 
omistamiensa tulosten hyödyntämiseksi 
jatkotutkimuksessa, kehittämisessä, 
innovoinnissa tai kaupallisesti taikka 
huolehdittava erityisesti 41 artiklan 
mukaisella tulosten siirrolla ja 
lisensoinnilla siitä, että jokin muu 
oikeussubjekti hyödyntää ne kyseisiin 
tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 651
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisävelvoitteita. 
Tällaisista mahdollisista lisävelvoitteista on 
mainittava työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa.

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
hyödyntämistä koskevia lisävelvoitteita. 
Tällaisista mahdollisista lisävelvoitteista on 
mainittava työohjelmassa tai 
työsuunnitelmassa. Jos työohjelman 
tarkoituksena on vastata merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin (terveys, 
ilmasto, luonnon monimuotoisuus), 
tulosten hyödyntäminen, siirtäminen ja 
lisensointi on toteutettava 
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maailmanlaajuista saatavuutta koskevan 
lisensoinnin periaatteiden mukaisesti, 
jotta voidaan varmistaa innovatiivisten 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto yleisen edun mukaisesti ja 
jotta voidaan edistää asiaan liittyvien 
tahojen pääsyä tutkimustuloksiin.

Or. en

Tarkistus 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaamiseen, turvallisuussääntöihin tai 
oikeutettuihin kaupallisiin etuihin 
liittyvistä rajoituksista muuta johdu, kunkin 
osallistujan on levitettävä omistamansa 
tulokset tarkoituksenmukaisella tavalla 
mahdollisimman pian. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
koskevia määräaikoja.

2. Jollei teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaamiseen, turvallisuussääntöihin tai 
oikeutettuihin kaupallisiin etuihin 
liittyvistä rajoituksista muuta johdu, kunkin 
osallistujan on levitettävä omistamansa 
tulokset tarkoituksenmukaisella tavalla 
mahdollisimman pian. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
koskevia määräaikoja. Merkittävien 
yhteiskunnallisten haasteiden (terveys, 
ilmasto, luonnon monimuotoisuus) alalla 
tulosten lisensointi kolmansille 
osapuolille tapahtuu lähtökohtaisesti 
muuten kuin yksinoikeudella, jotta 
mahdollistetaan välitön kilpailu ja 
edistetään siten niiden maailmanlaajuista 
saavutettavuutta.

Or. en

Tarkistus 653
Jean-Pierre Audy

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

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
tulosten levittämistä koskevia 
lisävelvoitteita.

Avustussopimuksessa voidaan asettaa 
tulosten levittämistä koskevia 
lisävelvoitteita. Tällaisista mahdollisista 
lisävelvoitteista on mainittava 
työohjelmassa tai työsuunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin 
ehdoin ja edellytyksin. Muiden tulosten, 
kuten tutkimusaineistojen, levittämistä 
varten avustussopimuksessa voidaan 
vahvistaa ehdot ja edellytykset, joiden 
mukaisesti kyseisten tulosten avoimesta 
saatavuudesta huolehditaan erityisesti 
ERC:n tieteen eturintamassa toteutettavia 
toimien osalta tai muilla asianmukaisilla 
aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvassa
tulosten levittämisessä edistetään avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta.

Or. en

Perustelu

Perusperiaatteena on, että tutkimusjulkaisut annetaan avoimesti saataville rahoittamalla 
näiden julkaisujen vapaasta ja avoimesta saatavuudesta verkossa koituvat kustannukset. 
Avoin saatavuus on kuitenkin rajoitettava tutkimusjulkaisuihin. Katso lisää tulosten 
saatavuudesta ja avoimesta saatavuudesta esittelijän mietintöluonnoksen tarkistuksesta 85.

Tarkistus 655
Francisco Sosa Wagner
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla asianmukaisilla aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Tämä järjestely on 
automaattinen, ja sen tarkoituksena on 
varmistaa unionin rahoittamien 
tutkimusjulkaisujen vapaa ja julkinen 
saatavuus verkossa mahdollisimman 
nopeasti tai joka tapauksessa kuuden 
kuukauden kuluessa niiden 
julkaisemisesta tieteellisessä julkaisussa. 
Kaikki tällaisen saatavuuden 
toteuttamisesta koituneet kustannukset 
katetaan unionin varoilla. Muiden 
tulosten, kuten tutkimusaineistojen, 
levittämistä varten avustussopimuksessa 
voidaan vahvistaa ehdot ja edellytykset, 
joiden mukaisesti kyseisten tulosten 
avoimesta saatavuudesta huolehditaan 
erityisesti ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavia toimien osalta tai muilla 
asianmukaisilla aloilla; esimerkiksi 
tapauksissa, joissa asiaan liittyy yleistä 
etua koskevia pakottavia syitä, 
kansanterveyden alaa koskevien 
tutkimustulosten on oltava vapaasti 
saatavilla.

Or. es

Perustelu

Unionin tutkimusjulkaisut asetetaan automaattisesti vapaasti ja julkisesti saataville verkossa 
mahdollisimman nopeasti, tai joka tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa niiden 
julkaisemisesta tieteellisessä julkaisussa.

Tarkistus 656
Ioannis A. Tsoukalas
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla asianmukaisilla aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan 
lähtökohtaisesti avoimen saatavuuden 
(open access) periaatetta, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa poikkeus on riittävän 
perusteltu ja avustussopimuksessa 
määritettävissä ehdoissa ja edellytyksissä 
säädetään toisin. Oletusmallina on, että 
unionin rahoittamat tutkimusjulkaisut 
annetaan unionin kansalaisten ja 
yritysten saataville verkossa maksutta ja 
julkisesti kuuden kuukauden kuluessa 
niiden julkaisemisesta vertaisarvioidussa 
tieteellisessä julkaisussa. Avointa 
saatavuutta koskevat kustannukset 
voidaan soveltuvin osin kattaa 
asianmukaisella unionin rahoituksella. 
Digitaalisten infrastruktuurien ja 
arkistojen asemaa ja toimintaa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimustulosten näkyvyydessä ja 
levittämisessä olisi vahvistettava. Muiden 
tulosten, kuten tutkimusaineistojen, 
levittämistä varten avustussopimuksessa 
voidaan vahvistaa ehdot ja edellytykset, 
joiden mukaisesti kyseisten tulosten 
avoimesta saatavuudesta huolehditaan 
erityisesti ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavia toimien osalta tai muilla 
asianmukaisilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla asianmukaisilla aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan 
lähtökohtaisesti avoimen saatavuuden 
(open access) periaatetta, ja tavoitteena on 
toimittaa unionin rahoittamat 
tutkimusjulkaisut maksutta julkisesti 
saataville verkossa mahdollisimman 
nopeasti ja joka tapauksessa kuuden 
kuukauden kuluessa niiden 
julkaisemisesta vertaisarvioidussa 
tieteellisessä julkaisussa ja
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa on vahvistettava
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
on huolehdittava erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla yleisen edun aloilla, kuten 
kansanterveyttä, ympäristöä tai muita 
merkittäviä yhteiskunnallisia etuja 
koskevilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 658
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta 

Tieteellisten julkaisujen avulla 
tapahtuvaan tulosten levittämiseen 
sovelletaan avoimen saatavuuden (open 
access) periaatetta avustussopimuksessa 
määritettävin ehdoin ja edellytyksin. 
Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
sovelletaan vakioavustussopimusta.
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saatavuudesta huolehditaan erityisesti 
ERC:n tieteen eturintamassa toteutettavia 
toimien osalta tai muilla asianmukaisilla 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 659
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla asianmukaisilla aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan 
lähtökohtaisesti avoimen saatavuuden 
(open access) periaatetta, jonka tavoitteena 
on toimittaa unionin rahoittamat 
tutkimusjulkaisut maksutta julkisesti 
saataville verkossa mahdollisimman 
nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 
kuusi kuukautta niiden julkaisemisesta 
vertaisarvioidussa tieteellisessä 
julkaisussa ja avustussopimuksessa 
määritettävin ehdoin ja edellytyksin. 
Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta digitaalisesta 
saatavuudesta huolehditaan erityisesti 
ERC:n tieteen eturintamassa toteutettavia 
toimien osalta tai muilla asianmukaisilla 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 660
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla asianmukaisilla aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten – joissa kuvaillaan, tulkitaan tai 
analysoidaan Horisontti 2020 
-puitesopimuksesta saadun rahoituksen 
välittömänä seurauksena saatuja tietoja 
tai tietämystä – levittämiseen voidaan 
soveltaa kestävän avoimen saatavuuden 
(open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten kestävästä avoimesta 
saatavuudesta huolehditaan erityisesti 
ERC:n tieteen eturintamassa toteutettavien 
toimien osalta tai muilla asianmukaisilla 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 661
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan erityisesti ERC:n tieteen 
eturintamassa toteutettavia toimien osalta 
tai muilla asianmukaisilla aloilla.

Tutkimusjulkaisujen avulla tapahtuvaan 
tulosten levittämiseen sovelletaan avoimen 
saatavuuden (open access) periaatetta 
avustussopimuksessa määritettävin ehdoin 
ja edellytyksin. Muiden tulosten, kuten 
tutkimusaineistojen, levittämistä varten 
avustussopimuksessa voidaan vahvistaa 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta saatavuudesta 
huolehditaan. Tutkimustulosten avoin 
saatavuus pidetään rajattuna, jotta 
varmistetaan, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia noudatetaan, erityisesti 
kolmansien maiden yhteydessä.
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Or. en

Tarkistus 662
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotusten on sisällettävä tiedonhallinta-
ja jakamissuunnitelma, jolla 
varmistetaan, että tutkimuksessa 
tuotettuja tietoja hallinnoidaan ja niiden 
mahdollisimman laajasta ja vapaasta 
saatavuudesta huolehditaan siten, että 
saavutetaan mahdollisimman suuri 
julkinen hyöty ja otetaan samalla 
huomioon, että jakamisen on aina 
parannettava tiedon pitkän aikavälin 
arvoa ja tämä saattaa edellyttää 
tutkimustulosten myöntämistä 
yksinomaiseen käyttöön tietyksi ajaksi.

Or. en

Tarkistus 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotusten on sisällettävä 
hallintosuunnitelma ja tiedon ja muiden 
tulosten jakamista koskeva suunnitelma, 
jotta varmistetaan, että ne ovat saatavilla 
mahdollisimman laajasti ja vapaasti, ja 
otetaan samalla huomioon, että 
tutkimustulokset voi olla tarpeen myöntää 
yksinomaiseen käyttöön tietyksi ajaksi.
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Or. en

Tarkistus 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen päättymisen jälkeen 
julkaistujen tutkimusjulkaisujen avointa 
saatavuutta tuetaan kertakorvauksella, 
joka maksetaan hankkeen lopussa.

Or. en

Perustelu

Julkaisutoiminta tapahtuu usein vasta varsinaisen hankkeen päätyttyä (jolloin 
levittämistoiminta katetaan hankkeen rahoituksesta). Näin ollen on tarjottava keinoja, joilla 
katetaan levittämiskustannukset ja avointa saatavuutta koskevat kustannukset hankkeen 
päättymisen jälkeen. Monimutkaisen korvausjärjestelmän välttämiseksi tämä olisi helpointa 
toteuttaa maksamalla kertakorvaus hankkeen lopussa.

Tarkistus 665
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tutkimustulosten moitteettoman 
hallinnon ja avoimen saatavuuden 
edistämiseksi komissio perustaa avoimesti 
saatavilla olevan sähköisen Euroopan 
tutkimuskirjaston.

Or. en

Tarkistus 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille. 
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa 
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
koskevia määräaikoja.

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille, 
jollei konsortiosopimuksessa toisin sovita. 
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa 
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
koskevia määräaikoja.

Or. en

Tarkistus 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille. 
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi. 

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille. 
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa 
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi. 
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Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä
koskevia määräaikoja.

Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
koskevat kohtuulliset määräajat.

Or. en

Tarkistus 668
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille. 
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa 
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
koskevia määräaikoja.

Kaikista levittämistoimenpiteistä on 
ilmoitettava etukäteen muille osallistujille. 
Osallistuja voi ilmoituksen saatuaan 
kieltäytyä hyväksymästä suunniteltuja 
levittämistoimenpiteitä, jos se voi osoittaa, 
että niistä aiheutuisi merkittävää vahinkoa 
sen tuloksiin tai tausta-aineistoon liittyvien 
oikeutettujen etujen kannalta. Tällaisissa 
tapauksissa levittämistoimenpiteitä ei saa 
toteuttaa ilman, että toteutetaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeutettujen 
etujen turvaamiseksi. 
Vakioavustussopimuksessa on asetettava
tätä koskevat määräajat.

Or. en

Tarkistus 669
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tulosten levittämistä varten 
konsortiosopimuksessa on vahvistettava 
ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseisten tulosten avoimesta 
saatavuudesta on huolehdittava erityisesti 
ERC:n tieteen eturintamassa 
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toteutettavien toimien osalta tai muilla 
asianmukaisilla aloilla.

Or. en

(Katso tarkistus 86; PE489.632v01-00)

Perustelu

Jos tulosten levittämistä koskevista sopimuksista neuvotellaan konsortiosopimuksessa eikä 
avustussopimuksessa, konsortion osapuolet voivat laatia tulostensa levittämistä koskevat 
sopimukset erityisolosuhteidensa mukaan.

Tarkistus 670
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti.

3. Toimen aikana ja vuoden ajan sen 
päätyttyä kunkin osallistujan on komission 
pyynnöstä ilmoitettava komissiolle tai 
rahoituselimelle tulosten hyödyntämiseen 
ja levittämiseen liittyvistä toimistaan. 
Komission tai rahoituselimen suorittamaa 
seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

DESCA-koordinaattoreiden ehdottamat muutokset.

Tarkistus 671
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti.

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti. Avoimuuden varmistamiseksi 
raportit on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 672
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti.

3. Kunkin osallistujan on ilmoitettava 
komissiolle tai rahoituselimelle tulosten 
hyödyntämiseen ja levittämiseen liittyvistä 
toimistaan. Komission tai rahoituselimen 
suorittamaa seurantaa ja levittämistä varten 
osallistujien on annettava käyttöön kaikki 
hyödylliset tiedot ja asiakirjat 
avustussopimuksessa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti. Avoimuuden varmistamiseksi 
raportit on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 673
Francisco Sosa Wagner

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

4 a. Kaikkien asianomaisen tutkimuksen 
tuloksiin liittyvien patenttihakemusten, 
standardien, julkaisujen sekä muiden, 
myös sähköisten, levittämisen muotojen, 
on oltava vammaisten saatavilla samoin 
ehdoin kuin kaikkien muiden 
kansalaisten.

Or. es

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa suoritetun tutkimuksen tulosten saatavuus on taattava 
vammaisille samoin ehdoin kuin kaikille muille.

Tarkistus 674
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tieteellisen yhteisön ja kansalaisten, 
kansalaisyhteiskunnan, kaupunkien, 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
viranomaisten, teollisuuden ja muiden 
taloudellisten sidosryhmien välisiä 
yhteyksiä on edistettävä, jotta tulokset 
voidaan levittää tehokkaammin ja 
tuottavammin ja voidaan saavuttaa 
tulosten täysi yhteiskunnallinen 
potentiaali.

Or. en

Tarkistus 675
Patrizia Toia

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

4 a. Kaikkien tuloksiin liittyvien 
patenttihakemusten, standardien, 
julkaisujen tai mahdollisten muiden, myös 
sähköisten, levittämisen muotojen on 
oltava vammaisten saatavilla ja 
käytettävissä yhdenvertaisesti muiden 
kanssa.

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 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikkien tuloksiin liittyvien 
patenttihakemusten, standardien, 
julkaisujen tai mahdollisten muiden, myös 
sähköisten, levittämisen muotojen on 
oltava vammaisten saatavilla ja 
käytettävissä yhdenvertaisesti muiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 677
Jean-Pierre Audy

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

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin, 
osallistujan, joka aikoo siirtää tulokset, on 
ilmoitettava asiasta etukäteen kyseisille 
muille osallistujille ja annettava näille 
riittävät tiedot tulosten aiotusta uudesta 
omistajasta, jotta nämä voisivat analysoida 
suunnitellun siirron vaikutusta 
mahdolliseen käyttöoikeuksiensa käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista tai määräyksistä 
sulautumien ja yritysostojen tapauksessa.

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin, 
osallistujan, joka aikoo siirtää tulokset, on 
ilmoitettava asiasta etukäteen kyseisille 
muille osallistujille ja annettava näille 
riittävät tiedot tulosten aiotusta uudesta 
omistajasta, jotta nämä voisivat analysoida 
suunnitellun siirron vaikutusta 
mahdolliseen käyttöoikeuksiensa käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista, määräyksistä tai 
sopimusvelvoitteista sulautumien ja 
yritysostojen tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin, 
osallistujan, joka aikoo siirtää tulokset, on 
ilmoitettava asiasta etukäteen kyseisille 
muille osallistujille ja annettava näille 
riittävät tiedot tulosten aiotusta uudesta 
omistajasta, jotta nämä voisivat analysoida 
suunnitellun siirron vaikutusta 
mahdolliseen käyttöoikeuksiensa käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista tai määräyksistä 
sulautumien ja yritysostojen tapauksessa.

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin ja jos 
konsortiosopimuksessa ei toisin sovita, 
osallistujan, joka aikoo siirtää tulokset, on 
ilmoitettava asiasta etukäteen kyseisille 
muille osallistujille ja annettava näille 
riittävät tiedot tulosten aiotusta uudesta 
omistajasta, jotta nämä voisivat analysoida 
suunnitellun siirron vaikutusta 
mahdolliseen käyttöoikeuksiensa käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista tai määräyksistä 
sulautumien ja yritysostojen tapauksessa.

Or. en
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Tarkistus 679
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin, 
osallistujan, joka aikoo siirtää tulokset, on 
ilmoitettava asiasta etukäteen kyseisille 
muille osallistujille ja annettava näille 
riittävät tiedot tulosten aiotusta uudesta 
omistajasta, jotta nämä voisivat analysoida 
suunnitellun siirron vaikutusta 
mahdolliseen käyttöoikeuksiensa käyttöön, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista tai määräyksistä
sulautumien ja yritysostojen tapauksessa.

Jos muilla osallistujilla on edelleen 
käyttöoikeudet siirrettäviin tuloksiin tai jos 
he voivat yhä pyytää käyttöoikeuksien 
myöntämistä niihin, osallistujan, joka 
aikoo siirtää tulokset, on ilmoitettava 
asiasta etukäteen kyseisille muille 
osallistujille ja annettava näille riittävät 
tiedot tulosten aiotusta uudesta omistajasta, 
jotta nämä voisivat analysoida suunnitellun 
siirron vaikutusta mahdolliseen 
käyttöoikeuksiensa käyttöön, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 
jotka aiheutuvat laeista tai määräyksistä 
sulautumien ja yritysostojen tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 680
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksen saatuaan osallistuja voi 
kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden 
siirtoa, jos se voi osoittaa, että suunniteltu 
siirto vaikuttaisi haitallisesti sen 
käyttöoikeuksien käyttöön. Tällaisissa 
tapauksissa siirtoa ei saa tehdä ennen 
kuin asianomaiset osallistujat ovat 
päässeet keskenään sopimukseen asiasta. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
varten määräaikoja.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Omien tulosten siirron yhteydessä riittää, että velvoitetaan suojaamaan muiden osapuolten 
mahdolliset käyttöoikeudet. Vastustusoikeutta ei näin ollen tarvita. Vastustusmahdollisuus 
voisi aiheuttaa pattitilanteita, ja se olisi siksi poistettava.

Tarkistus 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksen saatuaan osallistuja voi 
kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden 
siirtoa, jos se voi osoittaa, että suunniteltu 
siirto vaikuttaisi haitallisesti sen 
käyttöoikeuksien käyttöön. Tällaisissa 
tapauksissa siirtoa ei saa tehdä ennen kuin 
asianomaiset osallistujat ovat päässeet 
keskenään sopimukseen asiasta. 
Avustussopimuksessa voidaan asettaa tätä 
varten määräaikoja.

Ilmoituksen saatuaan osallistuja voi 
kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden 
siirtoa, jos se voi osoittaa, että suunniteltu 
siirto vaikuttaisi haitallisesti sen 
käyttöoikeuksien käyttöön. Tällaisissa 
tapauksissa siirtoa ei saa tehdä ennen kuin 
asianomaiset osallistujat ovat päässeet 
keskenään sopimukseen asiasta. 
Avustussopimuksessa on asetettava tätä 
varten kohtuulliset määräajat.

Or. en

Tarkistus 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Jos muita osallistujia on tiedotettu asiasta 
kirjallisesti ja tiedonsaaja vahvistaa 
kirjallisesti sitoutuvansa 
avustussopimuksesta ja 
konsortiosopimuksesta johtuviin 
velvoitteisiin, osallistuja voi pyytämättä 
muiden osallistujien suostumusta 
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luovuttaa uuden tietonsa
(a) liitännäisosallistujille;
(b) kaikille osapuolille, jotka hankkivat 
merkittävän osan osallistujan 
omaisuudesta tai tämän koko 
omaisuuden; tai 
(c) kaikille tahoille, jotka ovat osallistujan 
seuraajia tällaisen tahon kanssa 
toteutettujen sulautumien tai 
yhteenliittymien vuoksi.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on välttää kaikki tarpeeton byrokratia sulautumien tai 
yritysostojen yhteydessä. Kun ostaja vahvistaa hyväksyvänsä osaltaan kaikki alkuperäisen 
sopimuksen aiheuttamat oikeudet ja velvollisuudet, kaikilta kumppaneilta ei ole tarpeen 
vaatia nimenomaista kirjallista hyväksyntää (tämä aiheuttaisi merkittäviä viivästyksiä 
erityisesti hankkeissa, joissa on useita osallistujia).

Tarkistus 683
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena.

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää, että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan ja että tulokset 
siirretään jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle oikeussubjektille, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena. Kun osallistuja 
aikoo siirtää tulokset oikeussubjektille, 
joka on sijoittautunut Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, osallistujan on 
pyydettävä hyväksyntä kaikilta muilta 
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toimen osallistujilta. Kun osallistujat 
aikovat hyödyntää tuloksia 
yksinomaisuutta koskevan järjestelyn 
avulla, niiden on ilmoitettava siitä 
laatimassaan ehdotuksessa.

Or. en

Tarkistus 684
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena.

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena. Kun osallistujalle 
kuuluvien tulosten avulla voidaan 
puuttua merkittäviin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin (terveys, ilmasto, luonnon 
monimuotoisuus) ja osallistuja siirtää 
oikeudet toiselle osapuolelle, siirto on 
toteutettava "maailmanlaajuista 
saatavuutta koskevan lisensoinnin" 
periaatteiden mukaisesti, eli siten, että 
varmistetaan tulosten mahdollisimman 
laaja käyttöönotto ja vähennetään tulevaa 
innovointia koskevia esteitä.

Or. en

Tarkistus 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille,
myös yksinomaisena.

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille. 
Lisenssien myöntäminen yksinomaisena 
on poikkeuksellista, ja sen ei pitäisi olla 
ristiriidassa tulosten mahdollisimman 
laajaa levittämistä ja hyödyntämistä 
koskevan tavoitteen kanssa. Sitä koskevat 
ehdot on määritettävä 
avustussopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 686
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena.

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
tulokset omistava osallistuja noudattaa
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita, kyseinen osallistuja voi 
myöntää lisenssin tai antaa muuten 
oikeuden tulosten käyttöön mille tahansa 
oikeussubjektille, myös yksinomaisena.
Tuloksiin voidaan myöntää yksinomaisia 
lisenssejä, jos kaikki muut asianomaiset 
osallistujat ovat vahvistaneet kirjallisesti, 
että he luopuvat käyttöoikeuksistaan 
kyseisiin tuloksiin.

Or. de
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Perustelu

On määriteltävä selvästi, että yksinomaisia lisenssejä voidaan myöntää vain, jos kaikki muut 
asianomaiset osallistujat luopuvat oikeuksistaan.

Tarkistus 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena.

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
tulokset omistava osallistuja noudattaa 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita, tulokset omistava 
osallistuja voi myöntää lisenssin tai antaa 
muuten oikeuden tulosten käyttöön mille 
tahansa oikeussubjektille, myös 
yksinomaisena. Tuloksiin voidaan 
myöntää yksinomaisia lisenssejä, jos 
kaikki muut osallistujat ovat vahvistaneet 
kirjallisesti, että he luopuvat 
käyttöoikeuksistaan kyseisiin tuloksiin.

Or. en

Perustelu

Tätä kohtaa olisi täsmennettävä väärinkäsitysten välttämiseksi. Muuten sen voidaan katsoa 
tarkoittavan, että lisensointi on mahdollista vain, jos kaikki noudattavat hyödyntämistä 
koskevia velvoitteitaan. Muiden kumppanien käyttöoikeuksien suojaaminen ja yksinomainen 
lisensointi eivät kuulu yhteen; siksi olisi selvennettävä, että tämä edellyttää oikeuksista 
luopumista.

Tarkistus 688
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita noudatetaan, tulokset 
omistava osallistuja voi myöntää lisenssin 
tai antaa muuten oikeuden tulosten 
käyttöön mille tahansa oikeussubjektille, 
myös yksinomaisena.

2. Edellyttäen, että tulosten 
käyttöoikeuksia voidaan käyttää ja että 
tulokset omistava osallistuja noudattaa 
mahdollisia hyödyntämistä koskevia 
lisävelvoitteita, tulokset omistava 
osallistuja voi myöntää lisenssin tai antaa 
muuten oikeuden tulosten käyttöön mille 
tahansa oikeussubjektille, myös 
yksinomaisena. Tuloksiin voidaan 
myöntää yksinomaisia lisenssejä, jos 
kaikki muut osallistujat ovat vahvistaneet 
kirjallisesti, että he luopuvat 
käyttöoikeuksistaan kyseisiin tuloksiin.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi todettava, että yksinomainen lisenssi voidaan myöntää vain, jos kaikki 
osallistujat luopuvat lisenssiä koskevan tausta-aineiston/tulosten käyttöoikeuksista.

Tarkistus 689
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, komissio 
tai rahoituselin voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että 
se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa.

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, komissio 
tai rahoituselin voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että 
se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa tai että se 
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todennäköisesti estää tuloksena olevien 
tuotteiden saatavuuden yleisen edun 
kannalta haitallisella tavalla (kun 
kyseessä ovat uudet elintärkeät lääkkeet ja 
lääketieteelliset teknologiat).

Or. en

Tarkistus 690
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, komissio 
tai rahoituselin voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että 
se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa.

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, 
avustussopimuksessa voidaan määrätä, 
että komissio tai rahoituselin tai joku 
toimen osallistujista voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että 
se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa.

Or. en

Perustelu

Kun tulokset siirretään oikeussubjekteille, jotka ovat Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujamaiden tai assosioituneiden maiden ulkopuolella, olisi vaadittava 
etukäteishyväksyntä toimen osallistujilta. Näin vältetään osallistujan tausta-aineiston tai 
kehitetyn tulosaineiston siirtäminen unionin ulkopuolisille yrityksille. Tämän toimenpiteen 
tarkoituksena on säilyttää ja suojata unionin kilpailukyky.
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Tarkistus 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, komissio 
tai rahoituselin voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että 
se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa.

3. Kun tulokset ovat unionin rahoitusta 
saaneiden osallistujien tuottamia, komissio 
tai rahoituselin voi kieltäytyä 
hyväksymästä omistusoikeuden siirtoa tai 
yksinomaisen lisenssin myöntämistä 
kolmannelle osapuolelle, joka on 
sijoittautunut unioniin tai Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioitumattomaan 
kolmanteen maahan, jos se katsoo, että 
tällainen omistusoikeuden siirto tai 
lisenssin myöntäminen ei edistä unionin 
talouden kilpailukyvyn kehittämistä tai että 
se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 
turvallisuusnäkökohtien kanssa.

Or. en

Tarkistus 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa tapauksissa omistusoikeutta ei 
saa siirtää eikä yksinomaista lisenssiä 
myöntää ennen kuin on osoitettu 
komissiota tai rahoituselintä tyydyttävällä 
tavalla, että käyttöön otettavat 
suojatoimenpiteet ovat riittäviä.

Tällaisissa tapauksissa omistusoikeutta ei 
saa siirtää eikä yksinomaista lisenssiä 
myöntää ennen kuin on osoitettu 
komissiota tai rahoituselintä tai toimen 
osallistujaa tyydyttävällä tavalla, että 
käyttöön otettavat suojatoimenpiteet ovat 
riittäviä.

Or. en
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Tarkistus 693
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustussopimuksessa on tarvittaessa 
määrättävä, että kaikista suunnitelluista 
omistusoikeuden siirroista tai 
yksinomaisten lisenssien myöntämisistä on 
ilmoitettava etukäteen komissiolle tai 
rahoituselimelle. Avustussopimuksessa on 
asetettava tätä varten määräaikoja.

Avustussopimuksessa on tarvittaessa 
määrättävä, että kaikista suunnitelluista 
omistusoikeuden siirroista tai 
yksinomaisten lisenssien myöntämisistä on 
ilmoitettava etukäteen komissiolle tai 
rahoituselimelle tai kaikille toimen 
osallistujille. Vakioavustussopimuksessa 
on asetettava tätä varten määräaikoja.

Or. en

Perustelu

Kun tulokset siirretään oikeussubjekteille, jotka ovat Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistujamaiden tai assosioituneiden maiden ulkopuolella, olisi vaadittava 
etukäteishyväksyntä toimen osallistujilta. Näin vältetään osallistujan tausta-aineiston tai 
kehitetyn tulosaineiston siirtäminen unionin ulkopuolisille yrityksille. Tämän toimenpiteen 
tarkoituksena on säilyttää ja suojata unionin kilpailukyky.

Tarkistus 694
Antonio Cancian

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Avustussopimuksessa on tarvittaessa 
määrättävä, että kaikista suunnitelluista 
omistusoikeuden siirroista tai 
yksinomaisten lisenssien myöntämisistä on 
ilmoitettava etukäteen komissiolle tai 
rahoituselimelle. Avustussopimuksessa on 
asetettava tätä varten määräaikoja.

Avustussopimuksessa on tarvittaessa 
määrättävä, että kaikista suunnitelluista 
omistusoikeuden siirroista tai 
yksinomaisten lisenssien myöntämisistä on 
ilmoitettava etukäteen komissiolle tai 
rahoituselimelle tai kaikille toimen 
osallistujille. Avustussopimuksessa on 
asetettava tätä varten määräaikoja.

Or. en
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Tarkistus 695
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
Kun tutkimusta tehdään kansanterveyden 
kannalta merkityksellisellä alalla, julkisen 
tutkimuksen tulosten lisensoinnin ehtona 
on, että tutkimuksen seurauksena saadut 
lääkkeet, diagnostiikka ja menettelyt ovat 
maailmanlaajuisesti saatavilla.

Or. de

Perustelu

Julkisen tutkimuksen tulosten olisi oltava kaikkien saatavilla. Eurooppalaisen tutkimuksen 
yhteydessä olisi näin ollen otettava huomioon tieteellisen huippuosaamisen lisäksi sosiaaliset 
edut. Tähän sisältyy elintärkeiden lääkkeiden maailmanlaajuinen saatavuus.

Tarkistus 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Osallistujien on yksilöitävä toimessaan 
käyttämänsä tausta-aineisto 
vapaamuotoisesti kirjallisessa 
sopimuksessa.

Osallistujien on yksilöitävä toimessaan 
käyttämänsä tarvittava tausta-aineisto 
vapaamuotoisesti kirjallisessa 
sopimuksessa.

Or. fr

Tarkistus 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tässä artiklassa tarkoitetut 
käyttöoikeuksia koskevat periaatteet ovat 
vähimmäisedellytys, jota voidaan 
laajentaa kaikkien tietyn toimen 
osallistujien päätöksestä ja heidän 
välisellä sopimuksellaan.

Or. fr

Tarkistus 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 
pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti.

1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 
pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti, ja ne on hankittava 
suoraan tulokset tai tausta-aineiston 
omistavalta osallistujalta, jolleivät 
osallistujat toisin sovi.
Käyttöoikeuksista voidaan luopua vain 
tapauskohtaisesti ja sen jälkeen, kun 
kyseinen tulos tai tausta-aineisto on 
tuotettu, jolleivät osallistujat toisin sovi.

Or. en

Tarkistus 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 
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pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti.

pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti. Käyttöoikeuksista 
voidaan luopua vain tapauskohtaisesti ja 
sen jälkeen, kun kyseinen tulos tai 
tausta-aineisto on tuotettu.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan, että kumppanit eivät painosta allekirjoittamaan yleistä käyttöoikeuksista 
luopumista konsortiosopimuksessa.

Tarkistus 700
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 
pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti.

1. Käyttöoikeuksien käyttöä koskevat 
pyynnöt ja käyttöoikeuksista luopuminen 
on tehtävä kirjallisesti, jolleivät osallistujat 
toisin sovi.

Or. en

Tarkistus 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei niiden tulosten tai sen tausta-
aineiston omistaja, joihin käyttöoikeutta 
pyydetään, toisin sovi, käyttöoikeudet 
eivät anna oikeutta myöntää alilisenssejä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Saman toimen osallistujien on ennen 
avustussopimukseen liittymistään 
ilmoitettava toisilleen kaikista tausta-
aineistonsa käyttöoikeuksien myöntämistä 
koskevista oikeudellisista rajoituksista.
Kaikissa osallistujan tämän jälkeen 
tekemissä sopimuksissa on varmistettava, 
että kaikkia käyttöoikeuksia voidaan 
käyttää.

3. Saman toimen osallistujien on ennen 
avustussopimukseen liittymistään 
ilmoitettava toisilleen kaikista tausta-
aineistonsa käyttöoikeuksien myöntämistä 
koskevista oikeudellisista rajoituksista. 
Kaikissa osallistujan tämän jälkeen 
tekemissä sopimuksissa on varmistettava, 
että kaikkia käyttöoikeuksia voidaan 
käyttää. Komissiolle tai rahoituselimelle 
tiedotetaan rajoituksesta tai rajoituksista 
ennen avustussopimuksen tekemistä, ja 
niiden on otettava huomioon rajoituksen 
tai rajoitusten vaikutus tietyn hankkeen 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on, ettei käyttöoikeuksia koskevien rajoitusten luetteloon sisällytetä 
asioita, joita tarvitaan toimen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta taas rajoituksia 
tarvitaan tapauksissa, joissa tausta-aineisto katetaan kolmansien osapuolten kanssa tehtävillä 
sopimuksilla (esimerkiksi luottamuksellisuuteen tai aineiston siirtämiseen liittyvillä 
sopimuksilla) tai lisensseillä.

Tarkistus 703
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Käyttöoikeuksien yhteydessä 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ehdot 
voivat olla ehtoja, joiden mukaan 
käyttöoikeudet myönnetään ilman 

Poistetaan.
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maksua.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta olisi poistettava, sillä se voi aiheuttaa väärinymmärryksiä, koska "ilman maksua" 
on vain yksi mahdollinen näkökanta oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin ehtoihin.

Tarkistus 704
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Käyttöoikeuksien yhteydessä 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset ehdot 
voivat olla ehtoja, joiden mukaan 
käyttöoikeudet myönnetään ilman 
maksua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 2 artiklaan lisätty "oikeudenmukaisten ja kohtuullisten ehtojen" määritelmä.

Tarkistus 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee tällaisia käyttöoikeuksia 
oman työnsä suorittamiseksi toimessa.

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin.

Or. en
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Tarkistus 706
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee tällaisia käyttöoikeuksia
oman työnsä suorittamiseksi toimessa.

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee tällaisia tuloksia oman 
työnsä suorittamiseksi toimessa.

Or. en

Tarkistus 707
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee tällaisia käyttöoikeuksia
oman työnsä suorittamiseksi toimessa.

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee tällaisia tuloksia oman 
työnsä suorittamiseksi toimessa.

Or. en

Perustelu

'Käyttöoikeudet' korvataan 'tuloksilla' tai 'tausta-aineistolla', koska käyttöoikeuksien 
perustelun kannalta on tarvittava tuloksia tai tausta-aineistoa.

Tarkistus 708
Jean-Pierre Audy

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

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tausta-
aineistoon, jos se tarvitsee kyseisiä 
käyttöoikeuksia oman työnsä 
suorittamiseksi toimessa ja jollei 43 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
rajoituksista muuta johdu.

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tausta-
aineistoon, jos se tarvitsee kyseistä 
tausta-aineistoa oman työnsä 
suorittamiseksi toimessa ja jollei 
43 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
rajoituksista muuta johdu.

Or. en

Perustelu

'Käyttöoikeudet' korvataan 'tuloksilla' tai 'tausta-aineistolla', koska käyttöoikeuksien 
perustelun kannalta on tarvittava tuloksia tai tausta-aineistoa.

Tarkistus 709
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tausta-
aineistoon, jos se tarvitsee kyseisiä 
käyttöoikeuksia oman työnsä 
suorittamiseksi toimessa ja jollei 43 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
rajoituksista muuta johdu.

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tausta-
aineistoon, jos se tarvitsee kyseistä 
tausta-aineistoa oman työnsä 
suorittamiseksi toimessa ja jollei 
43 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
rajoituksista muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 710
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee kyseisiä käyttöoikeuksia
tulostensa hyödyntämiseksi.

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee kyseisiä tuloksia omien
tulostensa hyödyntämiseksi.

Or. en

Perustelu

Muutokset tehty selkeyden vuoksi.

Tarkistus 711
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee kyseisiä käyttöoikeuksia 
tulostensa hyödyntämiseksi.

1. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tuloksiin, 
jos se tarvitsee kyseisiä tuloksia omien
tulostensa hyödyntämiseksi.

Or. en

Perustelu

Sanamuodon muuttamisen tarkoituksena on lisätä suuntautumista tutkimukseen ja 
innovointiin ja lähentyä tutkijoiden kieltä: Yhteistyöhankkeessa keskustellaan siitä, mitä 
osallistujat haluavat saavuttaa yhdessä, mitä patentteja/tietoa/jne. he tarvitsevat siihen ja 
miten he aikovat käyttää tuloksia. Keskustelu ei koske sinällään sitä, myönnetäänkö 
käyttöoikeudet vai ei.

Tarkistus 712
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Jollei sopimuksesta muuta johdu, tällaiset 
käyttöoikeudet on myönnettävä 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Jollei toisin sovita, tällaiset käyttöoikeudet 
on myönnettävä oikeudenmukaisin ja 
kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 713
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimuksesta muuta johdu, tällaiset 
käyttöoikeudet on myönnettävä 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Jollei toisin sovita, tällaiset käyttöoikeudet 
on myönnettävä oikeudenmukaisin ja 
kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Perustelu

Sanamuodon muuttamisen tarkoituksena on lisätä suuntautumista tutkimukseen ja 
innovointiin ja lähentyä tutkijoiden kieltä: Yhteistyöhankkeessa keskustellaan siitä, mitä 
osallistujat haluavat saavuttaa yhdessä, mitä patentteja/tietoa/jne. he tarvitsevat siihen ja 
miten he aikovat käyttää tuloksia. Keskustelu ei koske sinällään sitä, myönnetäänkö 
käyttöoikeudet vai ei.

Tarkistus 714
Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimuksesta muuta johdu, tällaiset 
käyttöoikeudet on myönnettävä 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Jollei sopimuksesta muuta johdu, tällaiset 
käyttöoikeudet on myönnettävä 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
tai ilman maksua.
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Or. en

Perustelu

Osallistujien olisi voitava päättää täysin vapaasti ehdoista, jotka liittyvät tutkimustulosten 
käyttöoikeuksiin. Ne voivat olla oikeudenmukaisia ja kohtuullisia tai maksuttomia.

Tarkistus 715
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tausta-
aineistoon, jos se tarvitsee kyseisiä 
käyttöoikeuksia tulostensa 
hyödyntämiseksi ja jollei 43 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuista rajoituksista muuta 
johdu.

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan 
tausta-aineistoon, jos se tarvitsee kyseistä 
tausta-aineistoa omien tulostensa 
hyödyntämiseksi ja jollei 43 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuista rajoituksista 
muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 716
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan tausta-
aineistoon, jos se tarvitsee kyseisiä 
käyttöoikeuksia tulostensa 
hyödyntämiseksi ja jollei 43 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuista rajoituksista muuta 
johdu.

2. Osallistujalla on oltava käyttöoikeudet 
saman toimen toisen osallistujan 
tausta-aineistoon, jos se tarvitsee kyseistä 
tausta-aineistoa omien tulostensa 
hyödyntämiseksi ja jollei 43 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuista rajoituksista 
muuta johdu.

Or. en
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Perustelu

Sanamuodon muuttamisen tarkoituksena on lisätä suuntautumista tutkimukseen ja 
innovointiin ja lähentyä tutkijoiden kieltä: Yhteistyöhankkeessa keskustellaan siitä, mitä 
osallistujat haluavat saavuttaa yhdessä, mitä patentteja/tietoa/jne. he tarvitsevat siihen ja 
miten he aikovat käyttää tuloksia. Keskustelu ei koske sinällään sitä, myönnetäänkö 
käyttöoikeudet vai ei.

Tarkistus 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimuksesta muuta johdu, tällaiset 
käyttöoikeudet on myönnettävä 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Jollei toisin sovita, tällaiset käyttöoikeudet 
on myönnettävä oikeudenmukaisin ja 
kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 718
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei sopimuksesta muuta johdu, tällaiset 
käyttöoikeudet on myönnettävä 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Jollei toisin sovita, tällaiset käyttöoikeudet 
on myönnettävä oikeudenmukaisin ja 
kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Perustelu

Sanamuodon muuttamisen tarkoituksena on lisätä suuntautumista tutkimukseen ja 
innovointiin ja lähentyä tutkijoiden kieltä: Yhteistyöhankkeessa keskustellaan siitä, mitä 
osallistujat haluavat saavuttaa yhdessä, mitä patentteja/tietoa/jne. he tarvitsevat siihen ja 
miten he aikovat käyttää tuloksia. Keskustelu ei koske sinällään sitä, myönnetäänkö 
käyttöoikeudet vai ei.
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Tarkistus 719
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei konsortiosopimuksessa toisin 
määrätä, myös jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan 
sijoittautuneelle liitännäisosallistujalle on 
myönnettävä käyttöoikeudet tuloksiin tai 
tausta-aineistoon samoin ehdoin, jos 
kyseisiä käyttöoikeuksia tarvitaan sen 
osallistujan tuottamien tulosten
hyödyntämiseksi, johon sillä on 
liitännäissuhde.

3. Jollei konsortiosopimuksessa toisin 
määrätä, myös liitännäisosallistujalle on 
myönnettävä käyttöoikeudet tuloksiin tai 
tausta-aineistoon oikeudenmukaisin ja 
kohtuullisin ehdoin, jos kyseisiä tuloksia 
tai tausta-aineistoa tarvitaan sen 
osallistujan tuottamien tulosten 
hyödyntämiseksi, johon sillä on 
liitännäissuhde. Tällaiset käyttöoikeudet 
on pyydettävä ja saatava suoraan tulokset 
tai tausta-aineiston omistavalta 
osallistujalta.

Or. en

Perustelu

Oikeuksien rajoittaminen "jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan" voisi vaikeuttaa 
tulosten hyödyntämistä, ja se ei ilmennä tutkimustoiminnan maailmanlaajuista luonnetta. 
Jälkimmäiset ehdotukset ovat tarpeen seurantasyistä, sillä liitännäisosallistujien 
käyttöoikeuksien soveltamisalaa on laajennettu Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (ei koske 
enää vain tapauksia, joissa liitännäisosallistuja omistaa tuloksen).

Tarkistus 720
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei konsortiosopimuksessa toisin 
määrätä, myös jäsenvaltioon tai 
assosioituneeseen maahan sijoittautuneelle 
liitännäisosallistujalle on myönnettävä 
käyttöoikeudet tuloksiin tai tausta-
aineistoon samoin ehdoin, jos kyseisiä 
käyttöoikeuksia tarvitaan sen osallistujan 

3. Jollei 43 artiklan 1 kohdan 
a alakohdasta muuta johdu ja jollei 
konsortiosopimuksessa toisin määrätä, 
myös jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan sijoittautuneelle 
liitännäisosallistujalle on myönnettävä 
käyttöoikeudet tuloksiin ja tausta-
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tuottamien tulosten hyödyntämiseksi, 
johon sillä on liitännäissuhde.

aineistoon oikeudenmukaisin ja 
kohtuullisin ehdoin, jos kyseisiä tuloksia 
tai tausta-aineistoa tarvitaan sen 
osallistujan tuottamien tulosten 
hyödyntämiseksi, johon sillä on 
liitännäissuhde.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi ilmaisu 'samoin ehdoin' korvataan ilmaisulla 'oikeudenmukaisin ja 
kohtuullisin ehdoin'. Olisi myös todettava, että liitännäisosallistujien käyttöoikeudet on 
pyydettävä ja hankittavaa osallistujalta, joka omistaa tausta-aineiston/tulokset, jotta tämä voi 
varmistaa niiden jäljitettävyyden ('43 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti').

Tarkistus 721
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskeva 
pyyntö voidaan tehdä yhden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä. Osallistujat 
voivat kuitenkin sopia muusta aikarajasta.

4. Edellä olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskeva 
pyyntö voidaan tehdä yhden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä tai pyynnön 
esittävän osallistujan toimeen 
osallistumisen päättymisen jälkeen. 
Osallistujat voivat kuitenkin sopia muusta 
aikarajasta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella puututaan erityistilanteeseen, jossa osallistujat jättävät toimen ennen sen 
päättymistä.

Tarkistus 722
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskeva 
pyyntö voidaan tehdä yhden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä. Osallistujat 
voivat kuitenkin sopia muusta aikarajasta.

4. Edellä olevassa 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja käyttöoikeuksia koskeva 
pyyntö voidaan tehdä yhden vuoden 
kuluessa toimen päättymisestä tai pyynnön 
esittävän osallistujan toimeen 
osallistumisen päättymisen jälkeen. 
Osallistujat voivat kuitenkin sopia muusta 
aikarajasta.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella puututaan erityistilanteeseen, jossa osallistujat jättävät toimen ennen sen 
päättymistä.

Tarkistus 723
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

46 artikla Poistetaan.
Unionin ja jäsenvaltioiden käyttöoikeudet
1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja 
seurantaa varten käyttöoikeudet unionin 
rahoitusta saaneen osallistujan tuloksiin. 
Tällaiset käyttöoikeudet rajoitetaan 
muuhun kuin kaupallisessa tai 
kilpailutarkoituksessa tapahtuvaan 
käyttöön.
Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
ilman maksua.
2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla 
viranomaisilla on erityistavoitteeseen 
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"Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat" kuuluvien 
"Turvalliset yhteiskunnat" -toimien 
osalta kyseisen alan politiikkojen tai 
ohjelmien kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja seurantaa varten käyttöoikeudet 
unionin rahoitusta saaneen osallistujan 
tuloksiin. Sen estämättä, mitä 43 artiklan 
2 kohdassa säädetään, tällaisiin 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä oikeus 
antaa kolmansille osapuolille lupa käyttää 
tuloksia julkisissa hankinnoissa, kun 
tavoitteena on kehittää valmiuksia aloilla, 
joilla on erittäin pienet markkinat ja joilla 
on olemassa markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, ja kun tämä on 
ensisijaisesti julkisen edun mukaista.
Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
ilman maksua, paitsi jos niitä käytetään 
julkisissa hankinnoissa, jolloin ne on 
myönnettävä erikseen sovittavin 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. 
Tulosten tuottamiseen saatu unionin 
rahoitus on otettava täysimääräisesti 
huomioon oikeudenmukaisten ja 
kohtuullisten ehtojen määrittämisessä. 
Turvallisuusluokiteltuihin tietoihin 
sovelletaan komission 
turvallisuussääntöjä.

Or. en

Tarkistus 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Tällaiset 

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Tällaiset 
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käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin 
kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa 
tapahtuvaan käyttöön.

käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin 
kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa 
tapahtuvaan käyttöön eikä niihin sisälly 
oikeutta alilisenssien antamiseen.
Unionin on esitettävä omistusoikeudet 
omaavalle osallistujalle riittävää näyttöä 
siitä, että käyttöoikeuksien avulla 
kehitetään, pannaan täytäntöön ja 
seurataan unionin politiikkaa tai 
ohjelmia.

Or. en

Perustelu

DESCA-koordinaattoreiden ehdottamat muutokset.

Tarkistus 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Tällaiset 
käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin 
kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa 
tapahtuvaan käyttöön.

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Tulosten 
käyttöoikeuksia ei laajenneta osallistujien 
tausta-aineistoon edes tapauksissa, joissa 
tausta-aineistoa tarvitaan tulosten 
käyttöön. Tällaiset käyttöoikeudet 
rajoitetaan muuhun kuin kaupallisessa tai 
kilpailutarkoituksessa tapahtuvaan 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Tällaiset 
käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin 
kaupallisessa tai kilpailutarkoituksessa 
tapahtuvaan käyttöön.

1. Unionin toimielimillä ja elimillä on 
unionin politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. 

Or. en

Tarkistus 727
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
ilman maksua.

Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
sovittavin ehdoin.

Or. en

Perustelu

DESCA-koordinaattoreiden ehdottamat muutokset.

Tarkistus 728
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla 
viranomaisilla on erityistavoitteeseen 

Poistetaan.
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"Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja
turvalliset yhteiskunnat" kuuluvien 
"Turvalliset yhteiskunnat" -toimien 
osalta kyseisen alan politiikkojen tai 
ohjelmien kehittämistä, täytäntöönpanoa 
ja seurantaa varten käyttöoikeudet 
unionin rahoitusta saaneen osallistujan 
tuloksiin. Sen estämättä, mitä 43 artiklan 
2 kohdassa säädetään, tällaisiin 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä oikeus 
antaa kolmansille osapuolille lupa käyttää 
tuloksia julkisissa hankinnoissa, kun 
tavoitteena on kehittää valmiuksia aloilla, 
joilla on erittäin pienet markkinat ja joilla 
on olemassa markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, ja kun tämä on 
ensisijaisesti julkisen edun mukaista.
Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä 
ilman maksua, paitsi jos niitä käytetään 
julkisissa hankinnoissa, jolloin ne on 
myönnettävä erikseen sovittavin 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. 
Tulosten tuottamiseen saatu unionin 
rahoitus on otettava täysimääräisesti 
huomioon oikeudenmukaisten ja 
kohtuullisten ehtojen määrittämisessä. 
Turvallisuusluokiteltuihin tietoihin 
sovelletaan komission 
turvallisuussääntöjä.

Or. en

Perustelu

DESCA-koordinaattorit ehdottivat poistoa, koska tulosten mukana siirtyvä käyttöoikeuksia 
koskeva rasite voisi vähentää tulosten käyttöä jatkossa tai estää sen. Lisäksi soveltamisaikaa 
ei ole rajattu, ja osallistujien olisi seurattava vuosikausia mahdollisia rajoituksia.

Tarkistus 729
Ioannis A. Tsoukalas

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

2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla viranomaisilla 
on erityistavoitteeseen "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" kuuluvien "Turvalliset 
yhteiskunnat" -toimien osalta kyseisen alan 
politiikkojen tai ohjelmien kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja seurantaa varten 
käyttöoikeudet unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksiin. Sen estämättä, mitä 
43 artiklan 2 kohdassa säädetään, tällaisiin 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä oikeus 
antaa kolmansille osapuolille lupa käyttää 
tuloksia julkisissa hankinnoissa, kun 
tavoitteena on kehittää valmiuksia aloilla, 
joilla on erittäin pienet markkinat ja joilla 
on olemassa markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, ja kun tämä on 
ensisijaisesti julkisen edun mukaista.

2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla viranomaisilla 
on erityistavoitteeseen "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" kuuluvien "Turvalliset 
yhteiskunnat" -toimien ja pilariin 
"Yhteiskunnalliset haasteet" kuuluvien 
"Terveys, väestönmuutos ja 
hyvinvointi" -toimien osalta kyseisen alan 
politiikkojen tai ohjelmien kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja seurantaa varten 
käyttöoikeudet unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksiin. Sen estämättä, mitä 
43 artiklan 2 kohdassa säädetään, tällaisiin 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä oikeus 
antaa kolmansille osapuolille lupa käyttää 
tuloksia julkisissa hankinnoissa, kun 
tavoitteena on kehittää valmiuksia aloilla, 
joilla on erittäin pienet markkinat ja joilla 
on olemassa markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, ja kun tämä on 
ensisijaisesti julkisen edun mukaista.

Or. en

Perustelu

Yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvissä toimissa unionin rahoittaman tutkimuksen tulosten 
olisi oltava yleistä etua koskevista pakottavista syistä unionin saatavilla.

Tarkistus 730
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla viranomaisilla 
on erityistavoitteeseen "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 

2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla viranomaisilla 
on "Yhteiskunnalliset haasteet" -pilariin
kuuluvien erityistavoitteiden osalta 
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yhteiskunnat" kuuluvien "Turvalliset 
yhteiskunnat" -toimien osalta kyseisen 
alan politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Sen 
estämättä, mitä 43 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, tällaisiin käyttöoikeuksiin on 
sisällyttävä oikeus antaa kolmansille 
osapuolille lupa käyttää tuloksia julkisissa 
hankinnoissa, kun tavoitteena on kehittää 
valmiuksia aloilla, joilla on erittäin pienet 
markkinat ja joilla on olemassa 
markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, ja kun tämä on 
ensisijaisesti julkisen edun mukaista.

kyseisen alan politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Sen 
estämättä, mitä 43 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, tällaisiin käyttöoikeuksiin on 
sisällyttävä oikeus antaa kolmansille 
osapuolille lupa käyttää tuloksia julkisissa 
hankinnoissa, kun tavoitteena on kehittää 
valmiuksia aloilla, joilla on olemassa 
markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, tai kun tämä on 
ensisijaisesti julkisen edun mukaista.

Or. en

Tarkistus 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla viranomaisilla 
on erityistavoitteeseen "Osallisuutta 
edistävät, innovatiiviset ja turvalliset 
yhteiskunnat" kuuluvien "Turvalliset 
yhteiskunnat" -toimien osalta kyseisen alan 
politiikkojen tai ohjelmien kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja seurantaa varten 
käyttöoikeudet unionin rahoitusta saaneen 
osallistujan tuloksiin. Sen estämättä, mitä 
43 artiklan 2 kohdassa säädetään, tällaisiin 
käyttöoikeuksiin on sisällyttävä oikeus 
antaa kolmansille osapuolille lupa käyttää 
tuloksia julkisissa hankinnoissa, kun 
tavoitteena on kehittää valmiuksia aloilla, 
joilla on erittäin pienet markkinat ja joilla 
on olemassa markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, ja kun tämä on 

2. Unionin toimielimillä ja elimillä sekä 
jäsenvaltioiden kansallisilla ja alueellisilla
viranomaisilla on erityistavoitteeseen 
"Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja 
turvalliset yhteiskunnat" kuuluvien 
"Turvalliset yhteiskunnat" -toimien osalta 
kyseisen alan politiikkojen tai ohjelmien 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa 
varten käyttöoikeudet unionin rahoitusta 
saaneen osallistujan tuloksiin. Sen 
estämättä, mitä 43 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, tällaisiin käyttöoikeuksiin on 
sisällyttävä oikeus antaa kolmansille 
osapuolille lupa käyttää tuloksia julkisissa 
hankinnoissa, kun tavoitteena on kehittää 
valmiuksia aloilla, joilla on erittäin pienet 
markkinat ja joilla on olemassa 
markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, ja kun tämä on 
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ensisijaisesti julkisen edun mukaista. ensisijaisesti julkisen edun mukaista.

Or. en

Tarkistus 732
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 jakso – 1 luku – 3 osa

Komission teksti Tarkistus

ERITYISTAPAUKSET Poistetaan.
Erityismääräykset
1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa avustussopimuksessa 
voi erityismääräyksiä, jotka koskevat olla 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.
2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevia 
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja, 
avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttäjiä koskevia 
erityismääräyksiä.
3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin 
ja kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.
4. Koulutus- ja liikkuvuustoimissa 
avustussopimuksessa voi olla toimesta 
hyötyviä tutkijoita koskevia sitoumuksia 
sekä omistusoikeutta, käyttöoikeuksia 
siirrettävyyttä koskevia erityismääräyksiä.
5. Koordinointi- ja tukitoimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
tulosten hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevia erityismääräyksiä.
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6. Pk-yrityksille kohdennetun välineen ja 
pk-yrityksille suunnattujen 
rahoituselinten avustusten tapauksessa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
tulosten hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevia erityismääräyksiä.
7. EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
tapauksessa avustussopimuksessa voi olla 
erityisesti omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia sekä tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä.

Or. en

Tarkistus 733
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

47 artikla Poistetaan.
Erityismääräykset

1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa avustussopimuksessa 
voi erityismääräyksiä, jotka koskevat olla 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.
2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevia 
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja, 
avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttäjiä koskevia 
erityismääräyksiä.
3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin 
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ja kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.
4. Koulutus- ja liikkuvuustoimissa 
avustussopimuksessa voi olla toimesta 
hyötyviä tutkijoita koskevia sitoumuksia 
sekä omistusoikeutta, käyttöoikeuksia 
siirrettävyyttä koskevia erityismääräyksiä.
5. Koordinointi- ja tukitoimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
tulosten hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevia erityismääräyksiä.
6. Pk-yrityksille kohdennetun välineen ja 
pk-yrityksille suunnattujen 
rahoituselinten avustusten tapauksessa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
tulosten hyödyntämistä ja levittämistä 
koskevia erityismääräyksiä.
7. EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen 
tapauksessa avustussopimuksessa voi olla 
erityisesti omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia sekä tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä.

Or. en

Tarkistus 734
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityismääräykset Erityismääräykset tietyntyyppisiä toimia 
varten

Or. en

Tarkistus 735
Francisco Sosa Wagner
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa avustussopimuksessa 
voi erityismääräyksiä, jotka koskevat olla 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.

1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa ja 
kansanterveydellisistä syistä 
perustelluissa toimissa
avustussopimuksessa voi olla 
erityismääräyksiä, jotka koskevat 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.

Or. es

Perustelu

Kansanterveydelliset syyt on sisällytettävä perusteiksi, joiden mukaan avustussopimuksessa 
voidaan asettaa erityismääräyksiä, jotka koskevat muun muassa levittämistä ja 
turvallisuusluokiteltuja tietoja.

Tarkistus 736
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa avustussopimuksessa 
voi erityismääräyksiä, jotka koskevat olla 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.

1. "Yhteiskunnallisiin haasteisiin"
liittyviä toimintoja sisältävissä toimissa 
avustussopimuksessa voi 
erityismääräyksiä, jotka koskevat olla 
erityisesti konsortion kokoonpanon 
muutoksia, turvallisuusluokiteltuja tietoja 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.

Or. en
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Tarkistus 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevia 
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja, 
avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttäjiä koskevia 
erityismääräyksiä.

2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevia 
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja tai 
tutkimuslaitoksia, avustussopimuksessa 
voi olla infrastruktuurin tai laitoksen
käyttöä koskevia erityismääräyksiä.

Or. de

Perustelu

Tätä erityissäännöstä on sovellettava myös uusiin laitoksiin, jotka on perustettu 
Horisontti 2020 -puiteohjelman kilpailun osana.

Tarkistus 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevia
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja, 
avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttäjiä koskevia 
erityismääräyksiä.

2. Toimista, joilla tuetaan olemassa olevien 
tai uusien tutkimusinfrastruktuurien
toimintaa, avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttäjien käyttöoikeuksia
koskevia erityismääräyksiä.

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan tutkimusinfrastruktuurien toimintakustannukset voidaan kattaa osittain 
käyttömaksuilla, Horisontti 2020 -puiteohjelman eri pilareissa olisi säädettävä rahoituksesta, 
joka koskee infrastruktuurin saatavuutta tutkijoille.

Tarkistus 739
Francisco Sosa Wagner
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin ja 
kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.

3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa tai 
yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvissä 
toimissa, jotka ovat osa 
"Yhteiskunnalliset haasteet" -pilariin 
kuuluvaa "Terveys, väestönmuutos ja 
hyvinvointi" -osiota, avustussopimuksessa 
voi olla erityisesti käyttöoikeuksia, 
siirrettävyyttä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä, joita sovelletaan 
osallistujiin, tutkijoihin ja kaikkiin 
osapuoliin, joita toimi koskee.

Or. es

Perustelu

Terveyteen, väestönmuutokseen ja hyvinvointiin liittyvät toimet on sisällytettävä artiklaan. 
Näitä toimia koskevissa avustussopimuksissa voi olla erityismääräyksiä, jotka koskevat muun 
muassa levittämistä ja turvallisuusluokiteltuja tietoja.

Tarkistus 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin ja 
kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.

3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa tai 
yhteiskunnallisia haasteita koskevissa 
tutkimustoimissa avustussopimuksessa on 
oltava erityisesti käyttöoikeuksia, 
siirrettävyyttä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä, joita sovelletaan 
osallistujiin, tutkijoihin ja kaikkiin 
osapuoliin, joita toimi koskee.
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Or. en

Tarkistus 741
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin ja 
kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.

3. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa tai 
"Yhteiskunnalliset haasteet" -pilarin 
tutkimustoimissa avustussopimuksessa voi 
olla erityisesti käyttöoikeuksia, 
siirrettävyyttä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä, joita sovelletaan 
osallistujiin, tutkijoihin ja kaikkiin 
osapuoliin, joita toimi koskee.

Or. en

Tarkistus 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos on kyse kehitysmaiden tarpeiden 
kannalta erittäin tärkeä innovaatiosta 
muun muassa globaalin terveyden alalla, 
komissio sisällyttää avustussopimukseen 
lisensointia koskevat edellytykset, joilla 
parannetaan biolääketieteellisten 
tuotteiden saatavuutta ja 
kohtuuhintaisuutta kehitysmaissa 
'humanitaarista käyttöä koskevien 
lisensointiedellytysten' avulla.

Or. en
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Tarkistus 743
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kun tutkimus on ensisijaisesti 
julkisen edun mukaista (esimerkiksi 
tutkimus, jonka avulla on mahdollista 
kehittää elintärkeä lääke, rokote tai 
lääketieteellinen diagnostiikka), 
maailmanlaajuista saatavuutta koskevalla 
lisensoinnilla (40 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti) varmistetaan, että 
kohtuuhintainen hoito on kaikkien 
unionin kansalaisten sekä matalan 
tulotason ja keskitulotason maiden 
potilaiden saatavilla.

Or. en

Tarkistus 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
47 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

47 a artikla
Julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudet 
1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää 
asetuksen (EU) N:o XX/XX [Horisontti 
2020] 19 artiklan mukaisesti julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia, 
mikäli kaikki kumppanit sitoutuvat 
tukemaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
kehittämistä ja täytäntöönpanoa.
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2. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä ja 
pantava täytäntöön avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla käyttämällä 
perusteena tämän asetuksen 37 artiklassa 
tarkoitettujen riippumattomien 
asiantuntijoiden suorittamaa arviointia.
Arviointi tehdään seuraavien perusteiden 
mukaisesti:
(a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden lisäarvo;
(b) vaikutus kilpailukykyyn, kestävään 
kasvuun ja sosioekonomisiin kysymyksiin 
määrittelemällä selkeitä ja mitattavissa 
olevia yhteiskunnallisia ja kilpailukykyyn 
liittyviä tavoitteita, myös työpaikkojen 
luomista ja koulutusta koskevia 
tavoitteita, ja vastuun ottaminen näiden 
tavoitteiden saavuttamisesta.
3. Komissio voi antaa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudelle 
talousarvion toteuttamistehtäviä 
edellyttäen, että seuraavat perusteet 
täyttyvät ja niistä määrätään 
sopimuksella:
(a) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen ja tasapuolinen 
osallistuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;
(b) tarvittavien resurssien suuruus ja kyky 
houkutella uusia investointeja 
tutkimukseen ja innovointiin;
(c) kumppanien roolien selkeä määrittely 
ja sovitut keskeiset 
suorituskykyindikaattorit valitulle 
ajanjaksolle;
(d) täydentävyys suhteessa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman muihin 
osiin ja mukautus unionin tutkimuksen ja 
innovoinnin strategialinjauksiin;
(e) koko arvoketjun kaikkien asiasta 
kiinnostuneiden kumppanien, myös 
loppukäyttäjien, pk-yritysten ja 
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tutkimuslaitosten, osallistuminen 
kumppanuuteen.
4. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisesti luotujen tai siitä rahoitettujen 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevien sääntöjen 
sekä sitä koskevien ehdotusten arviointi-
ja valintamenettelyjen on oltava kaikilta 
osin asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] mukaisia.
5. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin seuraavin tavoin:
(a) unionin rahoitustuki yhteisesti 
toteutetuille hankkeille, jotka on 
perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä 
muutetaan ottaen täysimääräisesti 
huomioon välineen tulevan 
vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehtävän kustannus-hyötyanalyysin 
tulokset, ja sillä edellytyksellä, että tämän 
artiklan 2 kohdassa säädetyt perusteet 
täyttyvät, SEUT-sopimuksen 187 artiklan 
mukaisesti perustetuille uusille julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille ja 
muille asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan v tai vii alakohdassa] 
tarkoitetuille rahoituselimille. Tällainen 
kumppanuus toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua ja joissa 
muunlaiset kumppanuudet eivät 
mahdollista tavoitteiden saavuttamista tai 
synnytä tarvittavaa vipuvaikutusta;
(b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden välillä tehtävä sopimus, 
jossa määritellään kumppanuuden 
tavoitteet, kumppaneiden sitoumukset, 
keskeiset suorituskykyindikaattorit ja 
toteutettavat tuotokset sekä yksilöidään 
niiden tutkimus- ja innovointitoimet, 
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joihin tarvitaan tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Or. de

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia olisi perustettava vain, jos niillä saadaan 
lisäarvoa (esim. teollinen osallistuminen, yksityisten varojen vipuvaikutus tai koko arvoketjun 
kilpailukyvyn paraneminen) muihin mahdollisiin välineisiin verrattuna. Tällä tavoin otetaan 
huomioon tämän tyyppisen tutkimuksen erityisluonne muttei anneta mahdollisuuksia poiketa 
osallistumissäännöistä. Tämä on keskeisen yksinkertaistamista koskevan vaatimuksen 
mukaista.

Tarkistus 745
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
47 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

47 a artikla
Kansanterveyden kannalta 
merkityksellisissä toimissa 
avustussopimuksessa on asetettava 
määräyksiä, jotka koskevat 
tutkimustulosten asettamista kaikkien 
saataville sosiaalisesti vastuullisten 
teknologian siirtoa koskevien 
strategioiden avulla.

Or. de

Perustelu

Julkisen tutkimuksen tulosten olisi oltava kaikkien saatavilla. Eurooppalaisen tutkimuksen 
yhteydessä olisi näin ollen otettava huomioon tieteellisen huippuosaamisen lisäksi sosiaaliset 
edut. Tähän sisältyy elintärkeiden lääkkeiden maailmanlaajuinen saatavuus.

Tarkistus 746
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

48 artikla Poistetaan.
Palkinnot

Myönnettävien palkintojen edellytyksenä 
on asianmukaisten 
julkistamisvelvoitteiden hyväksyminen. 
Työohjelma ja työsuunnitelma voivat 
sisältää erityisiä tulosten hyödyntämistä ja 
levittämistä koskevia velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Palkintojen myöntämistä koskevissa 
ehdoissa on määriteltävä omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia, hyödyntämistä ja 
levittämistä, lisensointi mukaan luettuna, 
koskevat erityismääräykset, jotta voidaan 
varmistaa tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja tulosten kohtuuhintainen 
ja laaja saatavuus.

Or. en

Tarkistus 748
Ioannis A. Tsoukalas

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

Palkintojen myöntämistä koskevissa 
ehdoissa on määriteltävä etenkin 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia, 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevat 
erityismääräykset, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja tulosten kohtuuhintainen 
ja laaja saatavuus.

Or. en

Tarkistus 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen omistaa tuotetut 
tulokset ja tiedon ja myöntää 
rinnakkaislisenssejä kolmansille 
osapuolille tulosten hyödyntämiseksi 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 750
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 

hankinta

Esikaupallinen hankinta ja innovatiivisten 
ratkaisujen julkinen hankinta

Or. en
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Perustelu

Edellä 35 artiklassa säädetään, että unionin rahoitus voidaan myöntää vain esikaupallisten 
hankintojen tai innovatiivisten ratkaisujen julkisten hankintojen muodossa. Ei ole tarpeen 
säätää julkista hankintaa koskevasta teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmästä muiden kuin 
esikaupallisten hankintojen tai innovatiivisten ratkaisujen julkisten hankintojen kohdalla.

Tarkistus 751
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

49 artikla Poistetaan.
Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 

hankinta
1. Jos tarjouspyynnössä ei toisin määrätä, 
komission suorittaman hankinnan 
yhteydessä tuotetut tulokset ovat unionin 
omaisuutta.
2. Esikaupallista hankintaa koskevissa 
sopimuksissa on oltava omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat 
erityismääräykset, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen. Toimeksisaaja, joka 
tuottaa tuloksia esikaupallisen hankinnan 
yhteydessä, omistaa vähintään tuloksiin 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet. 
Hankintaviranomaisilla on oltava 
vähintään tulosten maksuttomat 
käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä 
oikeus myöntää tai velvoittaa osallistuvat 
toimeksisaajat myöntämään 
rinnakkaislisenssejä kolmansille 
osapuolille tulosten hyödyntämiseksi 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
ilman oikeutta myöntää alilisenssejä. Jos 
toimeksisaaja ei hyödynnä tuloksia 
kaupallisesti tietyn ajan kuluessa 
esikaupallisen hankinnan jälkeen 



PE492.788v01-00 102/128 AM\907844FI.doc

FI

sopimuksessa määritellyllä tavalla, sen on 
siirrettävä kaikki tulosten omistusoikeudet 
hankintaviranomaisille.
3. Innovatiivisten ratkaisujen julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin voidaan 
sisällyttää omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevia 
erityismääräyksiä, jotta voidaan varmistaa
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen.

Or. en

Tarkistus 752
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

49 artikla Poistetaan.
Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen julkinen 

hankinta
1. Jos tarjouspyynnössä ei toisin määrätä, 
komission suorittaman hankinnan 
yhteydessä tuotetut tulokset ovat unionin 
omaisuutta.
2. Esikaupallista hankintaa koskevissa 
sopimuksissa on oltava omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat 
erityismääräykset, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen. Toimeksisaaja, joka 
tuottaa tuloksia esikaupallisen hankinnan 
yhteydessä, omistaa vähintään tuloksiin 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet. 
Hankintaviranomaisilla on oltava 
vähintään tulosten maksuttomat 
käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä 
oikeus myöntää tai velvoittaa osallistuvat 
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toimeksisaajat myöntämään 
rinnakkaislisenssejä kolmansille 
osapuolille tulosten hyödyntämiseksi 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
ilman oikeutta myöntää alilisenssejä. Jos 
toimeksisaaja ei hyödynnä tuloksia 
kaupallisesti tietyn ajan kuluessa 
esikaupallisen hankinnan jälkeen 
sopimuksessa määritellyllä tavalla, sen on 
siirrettävä kaikki tulosten omistusoikeudet 
hankintaviranomaisille.
3. Innovatiivisten ratkaisujen julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin voidaan 
sisällyttää omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevia 
erityismääräyksiä, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen.

Or. en

Tarkistus 753
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos tarjouspyynnössä ei toisin määrätä, 
komission suorittaman hankinnan 
yhteydessä tuotetut tulokset ovat unionin 
omaisuutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edellä 35 artiklassa säädetään, että unionin rahoitus voidaan myöntää vain esikaupallisten 
hankintojen tai innovatiivisten ratkaisujen julkisten hankintojen muodossa. Näin ollen ei ole 
tarpeen säätää julkista hankintaa koskevasta teollis- ja tekijänoikeuksien järjestelmästä 
muiden kuin esikaupallisten hankintojen tai innovatiivisten ratkaisujen julkisten hankintojen 
kohdalla.
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Tarkistus 754
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Keksijä pysyy tulosten omistajana, ja 
hankintaviranomaisille myönnetään 
käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä 
hyödyntämisoikeus.

Or. en

Perustelu

Julkisten hankintojen yhteydessä on yleinen käytäntö, että teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat 
kehittäjälle. Tämä on säilytettävä säännöissä riippumatta välineen (avustus, hankinta, 
esikaupallinen hankinta, innovatiivisten ratkaisujen hankinta) rahoituksen tasosta. Unionin 
omistajuuden on säilyttävä poikkeustapauksena, ja sitä on sovellettava, jos kehittäjä ei kykene 
hyödyntämään tuloksia.

Tarkistus 755
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevissa säännöissä tarkoitettu 
kolmannen osapuolen toteuttama tulosten 
käyttö rajoitetaan kuitenkin unionin tai 
valtuutetun jäsenvaltion tai 
jäsenvaltioiden tarpeen tyydyttämiseen 
kolmansien osapuolten suorittamaa 
kaupallista käyttöä lukuun ottamatta. 
Omistaja voi kieltäytyä luovuttamasta 
näitä oikeuksia kolmansille osapuolille, 
jos se vahingoittaa omistajan oikeutettuja 
etuja.

Or. en
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Perustelu

Tulosten hyödyntämistä koskevissa rajoituksissa olisi otettava huomioon unionin tarpeet ja 
turvattava samalla omistajan oikeutetut edut.

Tarkistus 756
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Osasto III a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osasto III a
Erityismääräykset

Or. en

Tarkistus 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen hankinta

Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen hankinta
1. Komission yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa suorittamiin hankintoihin 
sovelletaan asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] ja asetuksessa (EU) 
N:o XX/XX [delegoitu asetus] määritettyjä 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.
2. Unionin rahoitus voidaan myöntää 
esikaupallisten hankintojen tai 
innovatiivisten ratkaisujen hankintojen 
muodossa siten, että hankinnat suorittaa 
komissio yhdessä jäsenvaltioiden ja 
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assosioituneiden maiden 
hankintaviranomaisten kanssa.
Hankintamenettelyissä
(a) on noudatettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun, 
moitteettoman varainhoidon ja 
oikeasuhteisuuden periaatteita, 
kilpailusääntöjä sekä soveltuvin osin 
direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 
2009/81/EY;
(b) voidaan soveltaa erityisehtoja, jotka 
voivat koskea muun muassa hankittujen 
toimintojen suorituspaikan rajoittamista 
esikaupallisen hankinnan osalta 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
alueelle, jos tämä voidaan 
asianmukaisesti perustella toimien 
tavoitteilla;
(c) voidaan sallia useampien 
hankintasopimusten tekeminen samassa 
menettelyssä (usean toimittajan 
hankintamalli);
(d) on myönnettävä hankintasopimukset 
toimittajille, jotka tekevät taloudellisesti 
edullisimman tarjouksen. 
Hankintaviranomaisen kannalta 
taloudellisesti edullisin tarjous 
määritetään kyseisen julkisen hankinnan 
sopimuksen sisältöön liittyvien 
perusteiden mukaisesti. Perusteita ovat 
hinnan tai kustannusten lisäksi muun 
muassa seuraavat kyseisen julkisen 
hankinnan sopimuksen sisältöön liittyvät 
tekijät: laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen, muun muassa innovatiiviset 
ratkaisut, jotka eivät sisälly 
hankintailmoituksessa, 
hankekuvauksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
määriteltyihin vähimmäisvaatimuksiin.
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3. Esikaupallista hankintaa koskevissa 
sopimuksissa on oltava omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat 
erityismääräykset, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen. Toimeksisaaja, joka 
tuottaa tuloksia esikaupallisen hankinnan 
yhteydessä, omistaa vähintään tuloksiin 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet. 
Hankintaviranomaisilla on oltava 
vähintään tulosten maksuttomat 
käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä 
oikeus myöntää tai velvoittaa osallistuvat 
toimeksisaajat myöntämään 
rinnakkaislisenssejä kolmansille 
osapuolille tulosten hyödyntämiseksi 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
ilman oikeutta myöntää alilisenssejä. Jos 
toimeksisaaja ei hyödynnä tuloksia 
kaupallisesti tietyn ajan kuluessa 
esikaupallisen hankinnan jälkeen 
sopimuksessa määritellyllä tavalla, sen on 
siirrettävä kaikki tulosten omistusoikeudet 
hankintaviranomaisille.
4. Innovatiivisten ratkaisujen julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin voidaan 
sisällyttää omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevia 
erityismääräyksiä, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen.

Or. en

Tarkistus 758
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
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Palkinnot
1. Unionin rahoitus voidaan myöntää 
palkintojen muodossa siten kuin 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [VII osastossa] on 
määritelty. Palkintojen käyttöä voidaan 
rohkaista, mutta sillä ei korvata 
asianmukaisesti strukturoitua rahoitusta.
2. Kilpailusäännöistä säädetään 
työohjelmassa.
3. Kilpailusäännöissä säädetään 
vähintään osallistumisehdoista, 
myöntämisperusteista, ehdotusten ja 
palkintojen myöntämisen määräajat 
mukaan lukien, palkinnon summasta ja 
maksujärjestelyistä.
Palkintoja ei saa myöntää suoraan ilman 
kilpailua, ja ne on julkaistava vuosittain.
4. Asiantuntijaryhmä arvioi 
kilpailuehdotukset julkaistujen 
kilpailusääntöjen perusteella.
Sen jälkeen toimivaltainen tulojen ja 
menojen hyväksyjä myöntää palkinnot 
asiantuntijaryhmän tekemän arvion 
perusteella. Asiantuntijat saavat vapaasti 
päättää ehdotusten laadun arvioinnin 
perusteella, suositellaanko palkintojen 
myöntämistä vai ei.
5. Palkinnon saajalle aiheutuneet 
kustannukset eivät saa vaikuttaa 
palkinnon suuruuteen.
6. Jos toimen tai työohjelman 
täytäntöönpano edellyttää, että unionin 
avustuksensaaja antaa palkintoja 
kolmansille osapuolille, kyseinen 
avustuksensaaja saa antaa palkintoja 
edellyttäen, että avustuksensaajan ja 
komission välisessä avustuspäätöksessä 
tai sopimuksessa on tiukasti määritelty 
kilpailusääntöjen vähimmäissisältö ilman 
tulkinnan mahdollisuutta.
7. Tulosten levittämiseen sovelletaan 
tämän asetuksen III osastoa. Tulosten 
levittämistä tai hyödyntämistä koskevista 
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mahdollisista lisävelvoitteista on 
säädettävä kilpailua koskevissa 
säännöissä.
8. Jos palkintoa ei myönnetä kilpailua 
koskevissa säännöissä vahvistetussa 
määräajassa, kilpailuun kohdennetut 
määrärahat kohdennetaan uudelleen 
samaan tavoitteeseen asetuksen (EU) N:o 
XX/XX [Horisontti 2020] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tähän on siirretty kohtia 34 ja 48 artiklasta. Artiklan 3–6 kohdassa on tämänhetkisen 
varainhoitoasetusluonnoksen sanamuoto. Varainhoitoasetuksesta neuvotellaan edelleen, ja 
sanamuoto saattaa raueta luonnoksen hyväksymisen yhteydessä. Artiklan 7 kohdassa 
annetaan teollis- ja tekijänoikeuksia ja tulosten levittämistä koskevia olennaisen tärkeitä 
säännöksiä. Lopuksi 8 kohdassa varmistetaan, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
myönnetyt varat pysyvät tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä innovoinnin talousarvion 
puitteissa erityisesti siinä tapauksessa, että kannustinpalkkioita koskeva uusi väline ei saa 
aikaan toivottuja vaikutuksia.

Tarkistus 759
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 b artikla
Hankinta, esikaupallinen hankinta ja 
innovatiivisten ratkaisujen hankinta

1. Komission yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa suorittamiin hankintoihin 
sovelletaan asetuksessa (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] ja asetuksessa (EU) 
N:o XX/XX [delegoitu asetus] määritettyjä 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.
2. Unionin rahoitus voidaan myöntää 
esikaupallisten hankintojen tai 
innovatiivisten ratkaisujen hankintojen 
muodossa siten, että hankinnat suorittaa 
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komissio yhdessä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden 
hankintaviranomaisten kanssa tai 
unionin virastot yhdessä jäsenvaltioiden 
ja assosioituneiden maiden 
hankintaviranomaisten kanssa.
Hankintamenettelyissä
(a) on noudatettava avoimuuden, 
syrjimättömyyden, tasapuolisen kohtelun, 
moitteettoman varainhoidon ja 
oikeasuhteisuuden periaatteita, 
kilpailusääntöjä sekä soveltuvin osin 
direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 
2009/81/EY;
(b) voidaan soveltaa erityisehtoja, jotka 
voivat koskea muun muassa hankittujen 
toimintojen suorituspaikan rajoittamista 
esikaupallisen hankinnan osalta 
jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan assosioituneiden maiden 
alueelle, jos tämä voidaan 
asianmukaisesti perustella toimien 
tavoitteilla;
(c) voidaan sallia useampien 
hankintasopimusten tekeminen samassa 
menettelyssä (usean toimittajan 
hankintamalli);
(d) on myönnettävä hankintasopimukset 
toimittajille, jotka tarjoavat parhaan 
kustannustehokkuuden.
3. Esikaupallista hankintaa koskevissa 
sopimuksissa on oltava omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevat 
erityismääräykset, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen. Toimeksisaaja, joka 
tuottaa tuloksia esikaupallisen hankinnan 
yhteydessä, omistaa vähintään tuloksiin 
liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet. 
Hankintaviranomaisilla on oltava 
vähintään tulosten maksuttomat 
käyttöoikeudet omaa käyttöä varten sekä 
oikeus myöntää tai velvoittaa osallistuvat 
toimeksisaajat myöntämään 
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rinnakkaislisenssejä kolmansille 
osapuolille tulosten hyödyntämiseksi 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin 
ilman oikeutta myöntää alilisenssejä. Jos 
toimeksisaaja ei hyödynnä tuloksia 
kaupallisesti tietyn ajan kuluessa 
esikaupallisen hankinnan jälkeen 
sopimuksessa määritellyllä tavalla, sen on 
siirrettävä kaikki tulosten omistusoikeudet 
hankintaviranomaisille.
4. Innovatiivisten ratkaisujen julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin voidaan 
sisällyttää omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia ja lisensointia koskevia 
erityismääräyksiä, jotta voidaan varmistaa 
tulosten mahdollisimman laaja 
käyttöönotto ja välttää perusteettoman 
edun saaminen.

Or. en

Tarkistus 760
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 c artikla
Rahoitusvälineet

1. Rahoitusvälineet on toteutettava 
asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [VIII osaston] 
mukaisesti, ja ne voidaan toteuttaa missä 
tahansa kyseisessä osastossa tarkoitetussa 
muodossa ja yhdistää toistensa tai muiden 
unionin talousarviosta, myös 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, 
rahoitettavien avustusten kanssa.
2. Asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[varainhoitoasetus] [54 artiklan] 
mukaisesti komissio voi delegoida 
toteuttamistehtäviä ja rahoitusvälineiden 
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hallinnon Euroopan investointipankille, 
Euroopan investointirahastolle ja muille 
rahoituslaitoksille.
3. Asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[Horisontti 2020] mukaisesti perustetusta 
rahoitusvälineestä saatavat tulot ja 
palautukset sidotaan asetuksen (EU) N:o 
XX/XX [varainhoitoasetus] [18 artiklan 
2 kohdan] mukaisesti kyseiseen 
rahoitusvälineeseen.
4. Päätöksellä N:o 1982/2006/EY 
perustetusta riskinjakorahoitusvälineestä 
(RSFF) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1639/2006/EY 
perustetun kasvavien ja innovatiivisten 
pk-yritysten rahoitustuen välineen (High 
Growth and Innovative SME Facility, 
GIF) käynnistysvaihetta koskevasta osasta 
(GIF1) saatavat tulot ja palautukset 
sidotaan niitä seuraaviin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [Horisontti 2020] mukaisiin 
rahoitusvälineisiin.
5. Komissio varmistaa, että 
kaikentyyppiset rahoituksen välittäjät, 
muun muassa kansalliset ja alueelliset 
pankit ja alueelliset investointipankit, 
otetaan riittävästi mukaan 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 761
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 d artikla
Julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuudet
1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
täytäntöönpanossa voidaan käyttää 
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asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[Horisontti 2020] 19 artiklan mukaisesti 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, mikäli kaikki kumppanit 
sitoutuvat tukemaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.
2. Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet on määriteltävä avoimella 
ja läpinäkyvällä tavalla käyttämällä 
perusteena tämän asetuksen 37 artiklassa 
tarkoitettujen riippumattomien 
asiantuntijoiden suorittamaa arviointia. 
Arviointi tehdään seuraavien kriteerien 
pohjalta:
(a) toiminnan lisäarvo unionin tasolla ja 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden lisäarvo;
(b) vaikutus teollisuuden kilpailukykyyn, 
kestävään kasvuun ja sosioekonomisiin 
kysymyksiin.
3. Komissio voi antaa julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksille 
talousarvion toteuttamistehtäviä 
edellyttäen, että seuraavat perusteet 
täyttyvät ja niistä määrätään 
sopimuksella:
(a) kaikkien kumppanien pitkäaikainen 
sitoutuminen yhteisen vision ja selkeästi 
määriteltyjen tavoitteiden pohjalta;
(b) tarvittavien resurssien suuruus ja kyky 
houkutella uusia investointeja 
tutkimukseen ja innovointiin;
(c) kunkin kumppanin roolin selkeä 
määrittely ja sovitut keskeiset 
suorituskykyindikaattorit valitulle 
ajanjaksolle.
4. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisesti luotujen ja siitä rahoitettujen 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevien sääntöjen 
on oltava kaikilta osin asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [varainhoitoasetus] sekä tässä 
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asetuksessa säädettyjen sääntöjen 
mukaisia lukuun ottamatta 
erityistarpeiden edellyttämiä tapauksia.
Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia koskevissa säännöissä 
voidaan poiketa unionin 
henkilöstösäännöistä siltä osin kuin 
säädöksissä, joilla perustetaan kyseiset 
elimet henkilöstösääntöjen 1a artiklan 
2 kohdan mukaisesti, ei säädetä 
henkilöstösääntöjen soveltamisesta.
5. Poikkeamisesta edellä 2 kohdassa 
mainituista säännöistä ja näiden 
poikkeamisten erityisistä syistä on 
ilmoitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle työasiakirjassa vuosittain. 
Työasiakirjassa on myös esiteltävä 
edistymistä sen tavoitteen 
saavuttamisessa, jota varten kyseiset 
yksiköt perustettiin, ja edellä mainittujen 
poikkeamien merkitystä saavutettuun 
edistymiseen.
6. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin seuraavin tavoin:
(a) unionin rahoitustuki yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu seitsemännessä 
puiteohjelmassa SEUT-sopimuksen 
187 artiklan nojalla, sillä edellytyksellä, 
että niiden perustamissäädöksiä 
muutetaan, SEUT-sopimuksen 187 
artiklan mukaisesti perustetuille uusille 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksille ja muille asetuksen 
(EU) N:o XX/XX [varainhoitoasetus] [55 
artiklan 1 kohdan b alakohdan v tai 
vii alakohdassa] tarkoitetuille 
rahoituselimille. Tällaisia 
kumppanuuksia toteutetaan ainoastaan 
tapauksissa, joissa se on tavoitteiden 
laajuuden ja tarvittavien resurssien 
suuruuden vuoksi perusteltua;
(b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
kumppaneiden välillä tehtävä sopimus, 
jossa määritellään kumppanuuden 
tavoitteet, kumppaneiden sitoumukset, 
keskeiset suorituskykyindikaattorit ja 
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toteutettavat tuotokset sekä yksilöidään 
niiden tutkimus- ja innovointitoimet, 
joihin tarvitaan tukea 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 762
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 e artikla
Julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet

1. Tämän asetuksen säännöksiä 
sovelletaan myös asetuksen (EU) 
N:o XX/XX [Horisontti 2020] [20] 
artiklassa tarkoitettuihin julkisen sektorin 
sisäisiin kumppanuuksiin.
2. ERA-NET-välineestä rahoitetut 
julkisen sektorin sisäiset kumppanuudet 
voivat saada Horisontti 2020 -
puiteohjelman yhteisrahoitusta, mikäli 
seuraavat ehdot täyttyvät:
(a) osallistuvat tahot ovat etukäteen 
sitoutuneet rahoittamaan yhteisiä 
ehdotuspyyntöjä ja toimia merkittävillä 
määrillä
(b) yhteisten ehdotuspyyntöjen ja toimien 
yhdenmukaistetut säännöt ja 
täytäntöönpano
Julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia 
voidaan tukea joko 5 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjen painopistealueiden sisällä 
tai niiden välillä, erityisesti seuraavin 
tavoin:
3. SEUT-sopimuksen 185 artiklan 
mukaiset yhteiset ohjelma-aloitteet voivat 
saada Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yhteisrahoitusta, mikäli seuraavat ehdot 



PE492.788v01-00 116/128 AM\907844FI.doc

FI

täyttyvät:
(a) SEUT-sopimuksen 185 artiklassa 
tarkoitetun erityisen 
täytäntöönpanorakenteen tarve;
(b) osallistuvien maiden tiukka 
sitoutuminen integrointiin tieteellisellä, 
hallinto- ja rahoitustasolla;
(c) toiminnan lisäarvo unionin tasolla;
(d) kriittinen massa mukana olevien 
ohjelmien koon ja määrän, toimien 
samankaltaisuuden sekä niiden kattaman 
merkityksellisen tutkimuksen osuuden 
suhteen.
4. Komissio voi antaa yhteiselle ohjelma-
aloitteelle talousarvion 
toteuttamistehtäviä edellyttäen, että 
seuraavat perusteet täyttyvät ja niistä 
määrätään sopimuksella:
(a) selkeästi määritelty tavoite ja sen 
merkitys Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tavoitteiden ja unionin laajempien 
poliittisten tavoitteiden kannalta;
(b) osallistuvien maiden selkeät 
rahoitussitoumukset, mukaan lukien 
etukäteissitoumukset kansallisten ja/tai 
alueellisten investointien yhdistämisestä 
kansainvälistä tutkimusta ja innovointia 
varten.

Or. en

Tarkistus 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
49 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 f artikla
Pk-yrityksiä koskeva väline

1. Ainoastaan pk-yritykset voivat 
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osallistua asetuksen (EU) N:o XX/XX 
[Horisontti 2020] [18] artiklassa 
tarkoitetun pk-yrityksiä koskevan välineen 
mukaisiin ehdotuspyyntöihin. Niitä 
kannustetaan osallistumaan yhdessä 
muiden yritysten, 
tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen 
kanssa.
Kun yritys on hyväksytty pk-yritykseksi, 
tämä oikeudellinen asema säilyy koko 
hankkeen keston ajan myös silloin, kun 
yritys ylittää myöhemmin kasvun takia 
pk-yritysten määritelmässä tarkoitetut 
kynnysarvot.
2. Pk-yrityksiä koskevan välineen 
mukaisten ehdotuspyyntöjen on oltava 
avoimia tarjouskilpailuja, joiden aiheisiin 
sovelletaan mahdollisimman paljon 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa. Niissä voidaan soveltaa 
yksinkertaistettua kaksivaiheista 
arviointimenettelyä, jos työohjelmassa 
näin todetaan, edellyttäen, ettei menettely 
aiheuta kokonaisarviointiajan 
pidentymistä.
3. Sopimuksen tekoon kuluva aika saa 
pk-yrityksiä koskevassa välineessä olla 
17 a artiklan mukaan korkeintaan kuusi 
kuukautta.
3. Tämän asetuksen mukaisesti pk-
yrityksiä koskevan välineen nojalla 
tehdyssä avustussopimuksessa voi olla 
erityisesti alihankintaa, omistusoikeutta, 
käyttöoikeuksia sekä tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
erityismääräyksiä.
4. Jos pk-yrityksiä koskevan välineen 
mukaisesti tehtyyn avustussopimukseen 
on tarpeen tehdä tarkistuksia toimen 
täytäntöönpanon aikana ja erityisesti jos 
konsortion kokoonpanoon on tehtävä 
muutoksia, sovelletaan yksinkertaistettua 
tarkistusmenettelyä.
5. Komissio varmistaa, että 
Horisontti 2020 -puiteohjelman mukainen 
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pk-yrityksiä koskeva väline ja 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
COSME-ohjelman rahoitusvälineet sekä 
yhteisesti jäsenvaltioiden kanssa laaditut 
järjestelmät ja välineet täydentävät 
toisiaan riittävästi.

Or. en

Tarkistus 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Ehdotus asetukseksi
49 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 g artikla
Nopeutetun innovoinnin väline

1. Kaikki oikeussubjektit, jotka saavat 
osallistua erityisohjelman (asetus (EU) 
N:o xy/2012) II osaan ('Teollisuuden 
johtoasema') ja III osaan 
('Yhteiskunnalliset haasteet'), voivat 
jättää ehdotuksia nopeutettua innovointia 
koskevaan välineeseen.
Ohjelman II osassa ('Teollisuuden 
johtoasema') ehdotuksia voidaan jättää 
kaikkiin [erityisohjelman] 
erityistavoitteeseen 'Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa' kuuluviin 
teknologian aloihin tutkimuksen aihetta 
rajoittamatta.
Ohjelman III osassa ('Yhteiskunnalliset 
haasteet') ehdotuksia voidaan jättää 
kaikkiin yhteiskunnallisiin haasteisiin 
teknologian alaa rajoittamatta.
2. Ehdotuksia voidaan jättää milloin 
tahansa. Komissio käynnistää 
arviointijakson kaksi kertaa vuodessa 
tiettynä aikana. Arviointijakson alun ja 
avustuksen myöntämisen välinen aika ei 



AM\907844FI.doc 119/128 PE492.788v01-00

FI

saa olla pidempi kuin kuusi kuukautta.
3. Ehdotukset arvioidaan ensinnäkin 
"vaikutusta" ja "toteutuksen laatua ja 
tehokkuutta" koskevien 
arviointiperusteiden mukaisesti. 
Toisekseen keskeisenä 
avustuksenmyöntämisperusteena 
sovelletaan "huippuosaamista", ja sen 
perusteella päätetään lopullinen 
avustuspäätökseen johtava järjestys.
4. Koska toimi toteutetaan nopeutettuna, 
siihen saa osallistua enintään viisi 
oikeussubjektia.
3. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
avustuksesta päätetään 22 artiklan 
3 a (uusi) kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 765
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
49 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 h artikla
Muut erityismääräykset

1. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja 
sisältävissä toimissa avustussopimuksessa 
voi olla erityismääräyksiä, jotka koskevat 
erityisesti esikaupallista hankintaa, 
innovatiivisten ratkaisujen hankintaa, 
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konsortion kokoonpanon muutoksia, 
turvallisuusluokiteltuja tietoja, 
tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta 
sekä tulosten hyödyntämistä, levittämistä, 
omistusoikeuden siirtoa ja lisensointia.
2. Turvallisuuteen liittyvässä 
tutkimuksessa ja teknologian 
kehittämiseen liittyvissä toimissa rahoitus 
voi olla enintään 100 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, 
johon lisätään 20 prosentin kiinteä 
lisäkorvaus toimen epäsuorien 
kustannusten kattamiseksi, tai 
70 prosenttia tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista sen jälkeen kun 
todelliset epäsuorat kustannukset on 
ilmoitettu, erityistapauksissa, joissa 
tavoitteena on kehittää valmiuksia aloilla, 
joilla on erittäin pienet markkinat ja joilla 
on olemassa markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyden vaara, tai joissa 
tarvitaan nopeutettua laitekehitystä uusiin 
uhkiin vastaamiseksi, kun siitä säädetään 
työohjelmassa.
3. Toimissa, joilla tuetaan olemassa olevia 
tai uusia tutkimusinfrastruktuureja, 
avustussopimuksessa voi olla 
infrastruktuurin käyttöä koskevia 
erityismääräyksiä.
4. ERC:n tieteen eturintamassa 
toteutettavissa toimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
käyttöoikeuksia, siirrettävyyttä ja 
levittämistä koskevia erityismääräyksiä, 
joita sovelletaan osallistujiin, tutkijoihin 
ja kaikkiin osapuoliin, joita toimi koskee.
5. Koulutus- ja liikkuvuustoimissa 
avustussopimuksessa voi olla toimesta 
hyötyviä tutkijoita koskevia sitoumuksia 
sekä omistusoikeutta, käyttöoikeuksia 
siirrettävyyttä koskevia erityismääräyksiä.
6. Koordinointi- ja tukitoimissa 
avustussopimuksessa voi olla erityisesti 
omistusoikeutta, käyttöoikeuksia sekä 
hyödyntämistä ja levittämistä koskevia 
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erityismääräyksiä.

Or. en

Tarkistus 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Liite 0 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE 0
Parhaita käytäntöjä koskevat komission 

säännöt
Komissio sekä komission puolesta 
toimivat virastot ja elimet noudattavat 
seuraavia periaatteita kaikkien 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
hankkeiden yhteydessä:
Ehdotusten esittämisaika
Ensisijaisena tavoitteena on lyhentää 
ehdotusten hyväksymistä koskevaa 
päätöksentekoaikaa. Kunkin 
ehdotuspyynnön luonteesta riippuen olisi 
kuitenkin otettava asianmukaisesti 
huomioon seuraavat seikat:
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.
Kun tulevista ehdotuspyynnöistä 
ilmoitetaan kohtuullisen aikaisin 
etukäteen, mahdolliset osallistujat voivat 
muodostaa konsortioita ennen 
ehdotuspyynnön julkaisemista, jolloin 
saadaan parempilaatuisia ehdotuksia.
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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.
Ehdotuspyyntöjen määräajat olisi 
suunniteltava siten, että otetaan 
huomioon kaikki unionin ehdotuspyynnöt 
sekä mahdollisten osallistujien 
akateeminen ja liiketoimintaa koskeva 
aikataulu.
Avustuksen myöntämisaika
Avustuksen myöntämisaika on 
keskimäärin kuusi kuukautta 
neuvottelutarjouksen tekemisestä. 
Kumulatiivinen 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.
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.
Komissio pyrkii tekemään päätökset tai 
tietopyynnöt mahdollisimman nopeasti. 
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Komissio pyrkii siihen, että osallistujia ei 
velvoiteta laatimaan uudestaan tai 
neuvottelemaan uudestaan alun perin 
hyväksytyn ehdotuksen kohtia, ellei tähän 
ole kohtuullista tai perusteltua syytä.
Osallistujille on annettava riittävästi 
aikaa hankkeita varten vaadittavien 
tietojen ja asiakirjojen valmisteluun.
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 merkitsee 
sitä, että hallinnon toinen yksikkö ei saisi 
pyytää uudestaan kerran toimitettuja 
tietoja eli yritysten ei tarvitsisi toimittaa 
kerta toisensa jälkeen tietoja, jotka 
viranomaiset ovat jo saaneet toista kautta.
Komissio pyrkii mahdollisuuksien 
mukaan välttämään ehdotuspyyntöjen 
ajoittamista siten, että mahdolliset 
osallistujat joutuisivat toimittamaan 
asiakirjoja korkeakoulujen tai yritysten 
tavallisina loma-aikoina.
Komissio pyrkii rajoittamaan vaadittavan 
asiakirja-aineiston valmisteluun kuluvan 
ajan 15 työpäivään siitä, kun 
avustussopimus on tehty.
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 
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edelleen voimassa. Tällaisissa tapauksissa 
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.
Komissio ei saa vaatia osallistujia 
toimittamaan tietoja, jotka komissio voi 
tarkistaa helposti ja maksutta oikeaksi 
todistetusta sähköisestä tietokannasta 
(esimerkiksi yritystä koskevia tietoja).
Komissio ei saa asettaa tavoitteita, jotka 
koskevat yksittäisiin ehdotuspyyntöihin 
saatavien vastausten määrää.
Avustuksen maksuaika
Osallistujille, jotka ovat suorittaneet 
sopimuksessa sovitun työn, olisi 
maksettava hyvissä ajoin.
Komissio varmistaa, että osallistujat 
saavat rahansa 30 päivän kuluessa siitä, 
kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
komissioon. Komissio ilmoittaa hankkeen 
koordinaattorille ja 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.
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 
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 
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niillä olisi oltava hankkeesta vastaavan 
viranomaisen hyväksyntä.
Kun maksu on suoritettu hankkeen 
koordinaattorille, komissio ilmoittaa 
osallistujille maksetun määrän sekä 
päivämäärän, jona maksu suoritettiin.
Jos yksi tai useampi sopimuspuoli ei ole 
saanut päätökseen sopimuksessa sovittua 
työtä tai eivät ole toimittaneet 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 yhdelle tai 
useammalla toiselle sopimuspuolelle.
Jos hankkeeseen tulee mukaan uusia 
sopimuspuolia 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.
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.
Unionin 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 



PE492.788v01-00 126/128 AM\907844FI.doc

FI

puolestaan saa olla enintään kuukauden 
siitä, kun hanke on saatettu päätökseen) 
siihen, kun selvitetyt varat ovat 
osallistujan pankkitilillä.
Osallistujan pyynnöstä 
avustussopimuksissa noudatetaan 
akateemista ja liiketoimintaa koskevaa 
aikataulua. Tämä koskee erityisesti 
hankkeita, joihin on rekrytoitava 
tohtorintutkintoa suorittavia opiskelijoita, 
sillä nämä eivät todennäköisesti ole 
käytettävissä kesken korkeakoulujen 
lukukauden.
Muutoksenhaku
Komissio vahvistaa virallisen 
valitusmenettelyn, 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.
Direktiivin 2008/52/EY sekä sovittelua 
koskevan direktiivin täytäntöönpanosta 
jäsenvaltioissa, sen vaikutuksesta 
sovitteluun sekä sen hyödyntämisestä 
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tuomioistuimissa 13 päivänä 
syyskuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 
(2011/2026(INI)) 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.
Tiedonvaihto
Eettisen hyväksyntämenettelyn on oltava 
osallistujien ja hakijoiden kannalta avoin 
erityisesti silloin, kun menettely 
viivästyttää hankkeiden käynnistämistä. 
Ehdotuksessa jo toimitettuja tietoja ei olisi 
oltava tarpeen laatia uudelleen eettistä 
hyväksyntää varten. Komissio käyttää 
mahdollisuuksien mukaan kaikkea 
hakijan tai hakijoiden ehdotuksessa 
toimittamaa tietoa antaessaan 
hyväksyntänsä ja pyytää lisätietoja vain, 
jos se voi osoittaa, että kyseinen tieto on 
välttämätön.
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 
sijaisensa yhteystiedot, ja sijaisen olisi 
voitava tehdä päätöksiä hankkeesta 
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vastaavan viranomaisen poissa ollessa. 
Asianomaisten komission virkamiesten 
yhteystietojen on oltava osallistujien 
saatavilla, ja niistä on tiedotettava 
osallistujille.
Jotta osallistujat voivat valmistautua 
tuleviin ehdotuksiin, komissio antaa 
osallistujien pyynnöstä palautetta 
hakijoille hylätyistä tarjouksista, muun 
muassa osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevien sääntöjen 
37 artiklassa tarkoitettujen 
riippumattomien asiantuntijoiden 
toteamista vahvuuksista ja heikkouksista.

Or. en


