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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivasta 
toisesta yhteisyrityksestä
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0506),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan ja 
188 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C7-0256/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o …/201311 pyritään vahvistamaan 
vaikutuksia tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 -
puiteohjelman ja yksityisen sektorin varat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita ja auttaa 
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
Unioni voi osallistua kumppanuuksiin 
antamalla rahoitusta perussopimuksen
187 artiklan nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/201311

(Horisontti 2020 -puiteohjelma) pyritään 
vahvistamaan vaikutuksia tutkimukseen ja 
innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin varat 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykytavoitteita, vauhdittaa 
tehokkaammin yksityisiä investointeja ja 
auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Näiden kumppanuuksien olisi 
perustuttava pitkän aikavälin 
sitoutumiseen, joka käsittää kaikkien 
kumppanien tasapainoisen osallistumisen, 
ja näiden kumppanuuksien olisi oltava 
vastuuvelvollisia tavoitteidensa 
saavuttamisesta sekä tutkimusta, kehitystä 
ja innovointia koskeviin unionin 
strategisiin päämääriin mukautettuja. 
Näiden kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta ja 
annettava kaikille kumppanuuksien 
monenlaisilla erityisaloilla aktiivisille 
sidosryhmille mahdollisuus osallistua.
Unioni voi osallistua kumppanuuksiin 
antamalla rahoitusta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)
187 artiklan nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille päätöksen N:o 
1982/2006/EY mukaisesti.

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

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o …/2013, annettu 
… päivänä …kuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta 
”Horisontti 2020” ja päätöksen N:o 
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1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 
…).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 annetun
neuvoston päätöksen (EU) N:o […]/201312

mukaan päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
annettava lisätukea päätöksessä (EU) 
N:o […]/2013 asetettujen ehtojen 
mukaisesti.

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelman ja
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/201312

mukaan päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
annettava lisätukea Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa ja päätöksessä (EU) N:o 
…/2013 asetettujen ehtojen sekä erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
25 artiklan mukaisesti ja noudattaen 
täysin kyseisessä ohjelmassa vahvistettuja 
yleisperiaatteita, erityisesti sukupuolten 
tasa-arvoa ja vapaata saatavuutta 
koskevia periaatteita.

__________________ __________________
12 EUVL … [Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelma].

12 Neuvoston päätös (EU) N:o …/2013, 
annettu … päivänä …kuuta 2013, 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta (EUVL L…).

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Polttokenno- ja vetyteknologian 
tutkimusohjelmalle edelleen annettavassa 

(7) Kokemukset, joita on saatu 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen



PE522.764v01-00 8/24 PR\1007628FI.doc

FI

tuessa olisi myös otettava huomioon 
polttokenno- ja vetyteknologian alalla 
toimivan yhteisyrityksen toiminnasta 
saadut kokemukset sekä ensimmäisen 
väliarvioinnin tulokset ja sidosryhmien 
suositusten tulokset. Tehokkuuden 
lisäämiseksi ja toiminnan 
yksinkertaistamiseksi tukea olisi myös 
annettava tarkoitukseen paremmin 
soveltuvien sääntöjen ja rakenteen avulla. 
Tätä varten toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen olisi otettava käyttöön sen 
tarpeita vastaavat varainhoitoa koskevat 
säännökset unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklan 
mukaisesti.

toiminnasta neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/200215a 185 artiklan 
mukaisena unionin elimenä, osoittavat, 
että nykyinen toimintakehys on riittävän 
joustava ja vastaa yhteisyrityksen tarpeita.
Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
olisi toimittava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/201216 208 artiklan mukaisesti ja 
vahvistettava varainhoitoa koskevat 
säännöt, jotka saavat poiketa kyseisestä 
asetuksesta ainoastaan, jos se on 
välttämätöntä yhteisyrityksen 
erityistarpeiden vuoksi ja jos komissio 
antaa siihen ennalta suostumuksensa, 
kuten nytkin tapahtuu.

__________________ __________________
15. Sidosryhmien kuulemisen tulokset –
Trends in investments, jobs and turnover 
in the Fuel cells and Hydrogen sector 
(http://www.fch-ju.eu/page/publications).

15a Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 
2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 
16.9.2002, s. 1).

16 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 84. 16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 84).

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin 
unionin rahoitus voi sisältää myös 
luontoissuorituksia. Luontoissuorituksia
käytettäessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota niiden käytön avoimuuteen ja 
yksinkertaistamiseen sekä siihen, että ne 
ovat muiden asiaa koskevien sääntöjen ja 
menettelyjen mukaisia. Tässä asetuksessa 
olisi siksi muun muassa ilmoitettava 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
muiden osakkaiden kuin unionin 
yhteisyrityksen toimiin osoitettujen 
erityyppisten luontoissuoritusten määrät 
sekä miten luontoissuorituksiin liittyvät 
vuosittaista raportointia ja seurantaa 
koskevat vaatimukset olisi toteutettava 
käytännössä, sillä ne eivät välttämättä 
vastaa hankkeiden raportointikausia tai 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
tarkoitettuja 
yksinkertaistamistoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Tällä asetuksella olisi vahvistettava 
kustannustehokkaampi tapa panna 
täytäntöön 4 artiklan säännökset, jotta 
voidaan vähentää yhteisyrityksen ja sen 
osakkaiden hallinnollista taakkaa. Tämän 
asetuksen liitteessä olevan 
yhtiöjärjestyksen 4 artiklassa ja 
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13 lausekkeessa olisi säädettävä selvästi 
teollisuusryhmittymän ja 
tutkimusryhmittymän sekä niihin 
kuuluvien oikeussubjektien osuuden 
määrästä operatiivisissa menoissa, 
hankkeiden luontoissuorituksissa ja 
täydentävissä toimissa sekä muiden 
osallistujien osuudesta hankkeiden 
luontoissuorituksissa ja täydentävissä 
toimissa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Perussopimuksen 287 artiklan 1 
kohdan nojalla tilintarkastustuomioistuin 
ei välttämättä tarkasta unionin 
perustamien elinten tai laitosten tuloja ja 
menoja koskevia tilejä, jos niiden 
perustamisasiakirjoissa niin määrätään. 
Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
60 artiklan 5 kohdan nojalla riippumaton 
tarkastuselin tarkastaa asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa 
tarkoitettujen elinten tilit ja antaa 
lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilejä ei pitäisi 
tarkastaa kahteen kertaan. Tämän takia 
on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
tilejä.

(19) SEUT-sopimuksen 287 artiklan 
nojalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
208 artiklassa tarkoitettujen elinten tilit ja 
antaa lausunnon muun muassa tilitietojen 
luotettavuudesta ja tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta.

Or. en



PR\1007628FI.doc 11/24 PE522.764v01-00

FI

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Toiselle polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykselle olisi tehtävä 
perusteellinen väliarviointi 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
32 artiklan mukaisesti, ja siihen pitäisi 
kuulua muun muassa sen avoimuuden, 
läpinäkyvyyden, tuloksellisuuden ja 
tehokkuuden analysointi.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
on elin, jonka tehtävänä on toteuttaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201219

209 artiklassa tarkoitettu julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus.

3. Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
on asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
208 artiklassa tarkoitettu elin.

__________________
19 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) myötävaikuttaa Horisontti 2020 - (a) myötävaikuttaa Horisontti 2020 



PE522.764v01-00 12/24 PR\1007628FI.doc

FI

puiteohjelmasta … 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/2013
täytäntöönpanoon ja etenkin 
Horisontti 2020 -ohjelman 
erityisohjelmasta … 2013 annetun
neuvoston päätöksen N:o …/2013/EU 
… osan täytäntöönpanoon;

-puiteohjelman täytäntöönpanoon ja 
etenkin vähintään kolmen neuvoston 
päätöksessä N:o …/2013/EU 
[Horisontti 2020 -erityisohjelma] 
tarkoitetun yhteiskunnallista haastetta 
koskevan painopisteen erityistavoitteen 
täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– parantaa veden elektrolyysistä saatavan 
vedyn tuotannon energiatehokkuutta ja 
vähentää samalla pääomakustannuksia 
niin, että vety- ja polttokennojärjestelmien 
yhdistelmä on kilpailukykyinen vaihtoehto 
markkinoilla saatavilla oleville 
vaihtoehdoille, ja

– parantaa veden elektrolyysistä ja 
uusiutuvista energialähteistä saatavan 
vedyn tuotannon energiatehokkuutta ja 
vähentää samalla pääomakustannuksia ja 
operatiivisia menoja niin, että vety- ja 
polttokennojärjestelmien yhdistelmä on 
kilpailukykyinen vaihtoehto markkinoilla 
saatavilla oleville vaihtoehdoille,

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vahvistaa demonstrointihankkeiden ja 
tulosten välistä yhteyttä sekä kyseisten 
tutkimustulosten muuntamista 
pilottisovelluksiksi ja houkutteleviksi 
markkinaratkaisuiksi eli lyhentää 
kyseisen teknologian demonstroinnin ja 
kaupallistamisen välistä aikaa,
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Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– edistää tiiviimmän infrastruktuurin 
kehittämistä ja auttaa lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta ja hyväksyntää 
siirtämällä paremmin suoriutuvien 
jäsenvaltioiden osaamista ja 
asiantuntijuutta heikommin suoriutuville 
jäsenvaltioille demonstrointi- ja 
pilottihankkeiden sekä länsi–itä-
keskusten avulla, 

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tukee metallien talteenottoa koskevien 
edistyneiden tekniikoiden kehittämistä, 
sillä se on erittäin tärkeää polttokenno- ja 
vetyteknologian kehittämiseksi unionin 
lähteistä, teknologian sivutuotteet ja jäte 
mukaan luettuna, sekä tällaisen 
teknologian käyttöönottamiseksi, ja

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 d luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– vähentää komission määritelmän 
mukaisten, niin kutsuttujen ”kriittisten 
raaka-aineiden” käyttöä yksilöimällä 
asiaankuuluvia korvikkeita, mikäli se on 
teknisesti mahdollista ja taloudellisesti 
perusteltua.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Rahoitusosuus suoritetaan määrärahoista, 
jotka osoitetaan unionin yleisessä 
talousarviossa Horisontti 2020 -
puiteohjelman täytäntöönpanoa 
koskevaan Horisontti 2020 -
erityisohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan mukaisesti mainitun asetuksen
209 artiklassa tarkoitetuille elimille.

Rahoitusosuus suoritetaan määrärahoista, 
jotka osoitetaan unionin yleisessä 
talousarviossa päätökseen N:o 
…/2013/EU [Horisontti 2020 
-erityisohjelma] asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan iv alakohdan sekä 60 ja 
61 artiklan mukaisesti mainitun asetuksen 
208 artiklassa tarkoitetuille elimille.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
antaa omat erityiset varainhoitoa koskevat 
säännöksensä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o … [Delegoitu asetus 

Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
antaa omat erityiset varainhoitoa koskevat 
säännöksensä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklan ja komission 
delegoidun asetuksen (EU) N:o …19a 
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varainhoidon malliasetuksesta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
varten] mukaisesti.

mukaisesti.

__________________
19a Komission delegoitu asetus (EU) N:o 
…/… [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))] (EUVL L …). 

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin toiselle polttokenno-
ja vety-yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
antamasta suosituksesta komissiolle 
perussopimuksen 319 artiklassa määrätyn
menettelyn mukaisesti.

1. Euroopan parlamentti myöntää 
neuvoston suosituksesta talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden
unionin toiselle polttokenno- ja vety-
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen varainhoitoa 
koskevissa säännöksissä säädetyn
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen on toimittava täydessä 
yhteistyössä vastuuvapausmenettelyyn 

2. Toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen on toimittava täydessä 
yhteistyössä vastuuvapausmenettelyyn 
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osallistuvien toimielinten kanssa ja 
toimitettava tarvittaessa tarpeelliset 
lisätiedot. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää, että yhteisyrityksen on oltava 
edustettuna asianomaisten toimielinten tai 
elinten kanssa pidettävissä kokouksissa ja 
että sen on avustettava komission 
valtuutettua tulojen ja menojen 
hyväksyjää.

osallistuvien toimielinten kanssa ja 
toimitettava tarvittaessa tarpeelliset 
lisätiedot.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan petostentorjuntavirasto 
(OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, myös 
paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja 
todentamisia, Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista 25 päivänä 
toukokuuta 1999 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1073/199921 ja komission paikan 
päällä suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien 
petosten ja muiden väärinkäytösten 
estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 
annetussa neuvoston asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/9622

vahvistettujen säännösten ja menettelyjen 
mukaisesti sen selvittämiseksi, onko 
johonkin tämän asetuksen nojalla 
rahoitettuun sopimukseen, päätökseen tai 
hankintasopimukseen liittynyt unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, 
lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

2. Euroopan petostentorjuntavirasto 
(OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, myös 
paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja 
todentamisia, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 
883/201321 ja neuvoston asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/9622

vahvistettujen säännösten ja menettelyjen 
mukaisesti sen selvittämiseksi, onko 
johonkin tämän asetuksen nojalla 
rahoitettuun sopimukseen, päätökseen tai 
hankintasopimukseen liittynyt unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, 
lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

__________________ __________________
21 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1. 21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
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annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston 
(OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).

22 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2–5. 22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien 
petosten ja muiden väärinkäytösten 
estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 
2).

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
liittyy Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission 25 päivänä toukokuuta 1999 
tekemään toimielinten väliseen 
sopimukseen Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä 
tutkimuksista23. Toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet OLAFin suorittamien 
sisäisten tutkimusten helpottamiseksi.

5. Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
liittyy Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission 25 päivänä toukokuuta 1999 
tekemään toimielinten väliseen 
sopimukseen Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä 
tutkimuksista23. Toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet OLAFin suorittamien 
sisäisten tutkimusten helpottamiseksi.

__________________ __________________
23 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15. 23 EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1. 

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite – 7 lauseke – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) hyväksyä toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen vuosittainen talousarvio ja 
henkilöstösuunnitelma, jossa määritetään 
väliaikaisten toimien määrä 
tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja 
kansallisten asiantuntijoiden määrä 
kokoaikavastaavina ilmaistuna;

(c) hyväksyä toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen vuosittainen talousarvio,
ennen kuin neuvosto antaa suosituksen 
Euroopan parlamentille sen 
toteuttamisesta unionin toiselle 
polttokenno- ja vety-yhteisyritykselle 
myöntämän rahoitusosuuden osalta, ja 
henkilöstösuunnitelma, jossa määritetään 
väliaikaisten toimien määrä 
tehtäväryhmittäin ja palkkaluokittain sekä 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja 
kansallisten asiantuntijoiden määrä 
kokoaikavastaavina ilmaistuna;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite – 11 lauseke – 3 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) vuotuiset työsuunnitelmat; (d) vuotuiset työsuunnitelmat ja vastaavat 
menoarviot, mukaan lukien 
luontoissuoritukset;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite – 13 lauseke – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) epäsuoriin toimiin osallistuviin muihin 
osakkaisiin kuin unioniin kuuluvien 

(b) epäsuoriin toimiin osallistuviin muihin 
osakkaisiin kuin unioniin kuuluvien 
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oikeussubjektien luontoissuorituksilla, 
jotka vastaavat niille epäsuorien toimien 
toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia, 
joista on vähennetty toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen osuus ja muut unionin 
osuudet kyseistä kustannuksista.

oikeussubjektien selkeästi määritellyillä
luontoissuorituksilla, jotka vastaavat 
vähintään unionin rahoitusosuutta sekä
niille epäsuorien toimien toteuttamisesta 
aiheutuneita kustannuksia, joista on 
vähennetty toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen osuus ja muut unionin 
osuudet kyseisistä kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – 16 lauseke – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hallintoneuvosto hyväksyy tiettyä vuotta 
koskevan vuotuisen talousarvion edeltävän 
vuoden loppuun mennessä.

4. Hallintoneuvosto hyväksyy tiettyä vuotta 
koskevan vuotuisen talousarvion ja 
neuvosto antaa Euroopan parlamentille 
suosituksen sen toteuttamisesta unionin 
toiselle polttokenno- ja vety-
yhteisyritykselle myöntämän 
rahoitusosuuden osalta edeltävän vuoden 
loppuun mennessä.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite – 17 lauseke – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite – 17 lauseke – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Riippumattoman tarkastuselimen on 
tarkastettava toisen polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen tilit siten kuin asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 
5 kohdassa säädetään.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite – 17 lauseke – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta
toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
tilejä.

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa toisen 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tilit.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen neuvoston asetukseksi polttokenno-
ja vetyteknologian alalla toimivasta toisesta yhteisyrityksestä (jäljempänä toinen polttokenno-
ja vety-yhteisyritys) ja pitää sitä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvän innovaatioalan 
investointipaketin merkittävänä välineenä, jolla voidaan käsitellä Euroopan kohtaamia suuria 
yhteiskunnallisia haasteita. Komission ehdotuksella jatketaan seitsemännessä puiteohjelmassa 
perustettua ensimmäistä polttokenno- ja vety-yhteisyritystä kymmenellä vuodella. 
Polttokenno- ja vety-yhteisyritys on perustamisestaan lähtien osoittanut, että vetyä voidaan 
käyttää energiankantajana, ja polttokennojen mahdollisuudet energianmuuntajina voivat 
auttaa Eurooppaa parantamaan energiavarmuutta, vähentämään haitallisia päästöjä sekä 
elvyttämään kestävää pitkän aikavälin kasvua. 
Komission vuonna 2011 toteuttama polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen väliarviointi on 
osoittanut, että yhteisyritys on tähän mennessä antanut onnistuneesti mahdollisuuden luoda 
vakaa kumppanuus, hankkia tehokkaasti julkista ja yksityistä rahoitusta ja vahvistaa 
teollisuuden, etenkin pk-yritysten, osallistumista polttokenno- ja vetyteknologian 
kehittämiseen. Esittelijä antaa tunnustusta ensimmäisen polttokenno- ja vety-yhteisyritystä 
koskevassa ohjelmassa saavutetulle vahvalle tekniikan kehitykselle ja toiminnan tuloksille 
sekä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen hyville näytöille siitä, että se toteuttaa EU:n 
talousarviota järkevällä, vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla. Esittelijä suosittaa siksi, että tätä 
myönteistä ja rakentavaa kokemusta jatketaan hyväksymällä komission ehdotus neuvoston 
asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivasta toisesta yhteisyrityksestä.

Polttokenno- ja vetyteknologia: mahdollisuudet ja haasteet Euroopalle

Vety on energian kantaja, jota voidaan käyttää puhtaana polttoaineena, ja se on käytännössä 
ehtymätön. Vedyllä ja sen useilla sovelluksilla on mahdollista saada aikaan keskeisiä 
ratkaisuja EU:n merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin aina energiavarmuudesta ja 
ilmastonmuutoksesta teollisuuden kilpailukykyyn, innovaatioon ja älykkääseen kasvuun. 
Polttokennot voivat toimia tehokkaina energianmuuntajina, joista on useita etuja liikenne- ja 
energia-alalla. Polttokenno- ja vetyteknologian onnistunut kehittäminen ja käyttöönotto voivat 
lisäksi tarjota vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja parantaa EU:n energiavarmuutta 
vähentämällä riippuvuutta energiantuonnista pitkällä aikavälillä. Uusiutuvista energialähteistä 
tuotettu vety ja veden elektrolyysi yhdistettynä polttokennojärjestelmiin voivat olla tärkeässä 
asemassa Euroopan tulevassa energiapaletissa ja tarjota sekä paikallisesti että alueellisesti 
kilpailukykyisiä ratkaisuja älykkään ja osallistavan kasvun saavuttamiseen.
Tiiviimmän infrastruktuurijärjestelmän kehittäminen koko EU:ssa mahdollistaa lisäksi vedyn 
tehokkaamman käytön kuljetusalalla sekä muilla talouden aloilla sekä lisää suuren yleisön 
tietoisuutta mahdollisista hyödyistä, joita polttokenno- ja vetyteknologia voi tarjota EU:n 
kansalaisille. Komission ehdottamat polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen tavoitteet ja toimet 
näillä aloilla on kohdistettu hyvin näihin haasteisiin vastaamiseksi, ja ne ovat muun muassa 
Eurooppa 2020 -strategiaan, SET-suunnitelmaan, energia-alan etenemissuunnitelmaan 2050 ja 
resurssitehokkaaseen Eurooppaan liittyvien EU:n painopisteiden mukaisia. 
Polttokenno- ja vetyteknologian onnistunut ja kestävä kehittäminen ja laajamittainen 
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käyttöönotto riippuvat pääosin tiettyjen kriittisten raaka-aineiden, kuten harvinaisten 
maametallien, platinametallien ja huipputeknologiassa tarvittavien metallien (esimerkiksi 
indium ja gallium), saatavuudesta. Näiden aineiden puute tulevaisuudessa voi aiheuttaa 
pullonkaulan polttokenno- ja vetyteknologian kehittämisessä. Siksi toisen polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen tavoitteisiin olisi myös integroitava T&K&I-strategioita, joiden 
tarkoituksena on löytää tarvittavia korvaavia ja vaihtoehtoisia raaka-aineita mahdollisuuksien 
mukaan sekä kehittää huipputeknologiaa kyseisten metallien ottamiseksi tehokkaasti talteen 
eurooppalaisista lähteistä (myös teknologian sivutuotteista ja jätteestä), ja niitä olisi 
edistettävä kyseisissä tavoitteissa. Esittelijä suosittaa, että nämä mahdolliset pullonkaulat 
otetaan huomioon, kun laaditaan pitkän aikavälin näkemystä polttokenno- ja vetyteknologian 
käyttöönotosta, jotta voidaan varmistaa, että polttokennot ja vety voivat todella tarjota 
kestäviä ratkaisuja pitkällä aikavälillä.

Toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen asema Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisen välineenä

Polttokenno- ja vetyteknologia voi edistää merkittävästi vähähiilistä taloutta, mutta vaikka 
kyseisen teknologian alalla on tapahtunut nopeaa kehitystä yhteisyrityksen perustamisen 
jälkeen, se ei ole vielä valmis kilpailemaan tasapuolisin edellytyksin nykyisin käytettävien 
teknologioiden kanssa. Tässä polttokenno- ja vety-yhteisyritys on osoittanut valmiutensa 
toimia sellaisten tulosten katalyyttinä, joita yhden maan tai yrityksen on vaikeaa saavuttaa 
yksinään. Yhteisyritys on onnistunut vauhdittamaan yksityisiä investointeja, tarjoamaan 
vakaan ja ennakoitavissa olevan pidemmän aikavälin rahoitusjärjestelyn, vähentämään 
sidosryhmien sijoitusriskejä sekä nopeuttamaan polttokenno- ja vetyteknologian kehittämistä 
ja markkinoille saattamista. 
Ensimmäisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksestä saadut kokemukset osoittavat, että 
yhteisyritys on vaikuttanut myönteisesti työpaikkojen luomiseen ja työllisyyteen koko 
EU:ssa: vuotuinen liikevaihto on kasvanut 10 prosenttia, T&I-menot ovat lisääntyneet 
8 prosenttia, työpaikkojen vuotuinen kasvu on 6 prosenttia ja EU:n yrityksille myöntämien 
patenttien vuotuinen lisäys on 16 prosenttia polttokenno- ja vetyteknologian alalla EU:ssa1. 
Tämä myönteinen kehitys osoittaa, että yhteisyritys luo lisäarvoa yhdistämällä julkista ja 
yksityistä rahoitusta edistääkseen tehokkaasti polttokenno- ja vetyteknologian kehittämistä ja 
vähentääkseen tuotantokustannuksia T&K-toimien avulla. Euroopan olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman tehokkaasti polttokenno- ja vetyteknologian alan jo olemassa olevat edut ja 
kapasiteetti ja käytettävä tätä dynamiikkaa edistääkseen edelleen ja nopeammin polttokenno-
ja vety-yhteisyrityksen seuraavaa vaihetta polttokenno- ja vetyteknologian alan tärkeimpänä 
kasvun perustana.
Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen seuraajalle 
osoittamiin talousarviositoumuksiin. Hän suosittaa kuitenkin, että asetuksessa säädetään 
selkeämmin muiden kumppaneiden kuin unionin ja niihin kuuluvien oikeussubjektien 
osuudesta operatiivisiin menoihin, luontoissuorituksiin ja täydentäviin toimiin sekä muiden 
osallistujien osuudesta hankkeiden luontoissuorituksiin ja täydentäviin toimiin. Esittelijä 
katsoo, että näin voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin asetuksen säännöksiä, parantaa 
osallistujien sitoumusten ja velvollisuuksien avoimuutta, yksinkertaisuutta ja selkeyttä ja 
parantaa siten yhteisyrityksen houkuttavuutta sen kannalta, että uudet toimijat osallistuisivat 
yhteisyrityksen toimintaan.

                                               
1 ”Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector.”, FCH JU. Helmikuu 2013.
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Lopuksi esittelijä haluaisi kiinnittää huomiota siihen, että laajamittaisten, ylikansallisten ja 
monialaisten mekanismien ja toimien jatkaminen on erittäin tärkeää, jotta varmistetaan entistä 
tehokkaammat tulokset ja jäsenvaltioiden ohjelmien ja välineiden yhtenäisyys. Polttokenno-
ja vety-yhteisyritys tarjoaa merkittävän perustan tällaiselle yhteistyölle tällä alalla. Lisäksi 
Horisontti 2020 -puiteohjelma sisältää joitakin uusia säännöksiä parempien synergioiden 
luomisesta puiteohjelman ja rakennerahaston välille. Niitä voidaan edelleen hyödyntää 
ylimääräisen vipuvaikutuksen luomiseksi aluetasolla. Tämä voi olla erityisen tärkeää, koska 
tietyt EU:n läntiset jäsenvaltiot voivat jo hyötyä pitkälle kehittyneestä T&K:ta ja teknologiaa 
koskevasta osaamisesta, kun taas EU:n itäiset jäsenvaltiot voivat tarjota mahdollisuuksia 
kehittää demonstrointi- ja pilottihankkeita. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen seuraavassa 
vaiheessa olisi tarkasteltava edelleen mahdollisuuksia, jotka koskevat täydentäviä toimia, 
osaamisen, resurssien ja tutkimusinfrastruktuurin yhdistämistä ja yhteiskäyttöä sekä uusien 
synergioiden (itä–länsi) luomista yhteisyrityksen puitteissa.

Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen vastuuvapaus

Esittelijä pitää huolestuttavana, että komission ehdotuksen mukaan toinen polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys olisi uuden varainhoitoasetuksen 209 artiklan mukainen elin (eikä 
208 artiklan mukainen elin) ja se ei siten olisi enää suoraan parlamentin alainen eikä 
tilintarkastustuomioistuin tekisi enää ulkoista tarkastusta kuten aiemmin.
Kokemukset, joita on saatu polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen toiminnasta asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklan mukaisena unionin elimenä, osoittavat, että nykyinen 
toimintakehys on ollut riittävän joustava ja vastannut asianmukaisesti yhteisyrityksen tarpeita. 
Näin ollen esittelijä katsoo, että yhteisyrityksen olisi toimittava unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklan, joka korvasi asetuksen N:o 1605/2002 
185 artiklan, mukaisesti ja vahvistettava varainhoitoa koskevat säännöt, jotka saavat poiketa 
varainhoidon puiteasetuksesta ainoastaan tietyissä tapauksissa, kuten nytkin tapahtuu.
Siksi esittelijä suosittaa, että Euroopan parlamentti myöntää neuvoston antamasta 
suosituksesta toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamista unionin 
osuuden osalta koskevan vastuuvapauden polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen varainhoitoa 
koskevissa säännöksissä määrättyä menettelyä noudattaen. Esittelijä katsoo, että tämä on 
tärkeää, jotta voidaan varmistaa toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen itsenäisyys ja 
antaa sille riittävästi vapautta hallinnoida toimintaansa lisäämättä sen hallintotaakkaa.

Päätelmät

Ensimmäisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksestä saatu kokemus osoittaa, että tietyt 
haasteet voidaan onnistuneesti muuttaa työpaikkojen luomista, kasvua ja innovaatiota 
koskeviksi mahdollisuuksiksi EU:ssa julkisten ja yksityisten sidosryhmien yhteisten toimien 
ja sitoutumisen sekä kyseistä yhteistyötä tukevan asianmukaisen välineen avulla Polttokenno-
ja vetyteknologia voi tarjota useita puhtaita ja kestäviä pitkän aikavälin ratkaisuja moniin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa, mutta kyseiseen teknologiaan kohdistuu yhä monia 
esteitä, jotka haittaavat tehokasta tutkimusta ja innovointia sekä laajamittaista käyttöönottoa. 
On erittäin tärkeää laatia ja panna täytäntöön asianmukaisia sääntely- ja 
liiketoimintamekanismeja sekä saada aikaan selkeä pitkän aikavälin poliittinen sitoutuminen, 
jotta kyseinen teknologia voidaan tuoda markkinoille ja jotta sen hyödyt tulevaisuudessa 
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voidaan maksimoida. 
Komission ehdotus ensimmäisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen jatkamisesta antaa 
tällaisen selvän signaalin pitkän aikavälin sitoutumisesta EU:n laajuiseen näkemykseen 
polttokenno- ja vetyteknologian kehittämisestä. Se toimii tärkeänä välineenä, jonka avulla 
voidaan kehittää vahvempaa, kestävämpää ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempää 
polttokenno- ja vetyteknologian alaa EU:ssa ja edistää EU:n johtoasemaa tässä teknologiassa 
maailmanlaajuisella tasolla. 
Esittelijä kannattaa polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen jatkamista 31 päivään
joulukuuta 2024, sillä se on tärkeä väline, kun jatketaan EU:n tutkimus- ja 
innovointilinjausten toteuttamista ja edetään ensimmäisessä polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksessä saavutetun edistyksen pohjalta. Tällä tavalla Eurooppa voi hyödyntää 
kattavasti tämän tulevaisuudessa tärkeän teknologian etuja.


