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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 Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0505),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan ja 
188 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C7-0255/2013),

– 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.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020”
(2014−2020) … 2013 annetulla neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/2013/EU )7

pyritään vahvistamaan tutkimukseen ja 
innovointiin kohdistuvaa vaikutusta 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma 
ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020”
(2014−2020) … 2013 annetulla neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/2013/EU )7

pyritään vahvistamaan tutkimukseen ja 
innovointiin kohdistuvaa vaikutusta 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma 
ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 
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yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää unionin 
laajempia kilpailukykyyn liittyviä 
tavoitteita ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Päätöksen 
N:o 1982/2006/EY nojalla unioni voi 
osallistua näihin kumppanuuksiin 
osoittamalla rahoitusta yhteisyrityksille,
jotka perustetaan perustamissopimuksen 
187 artiklan nojalla.

yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää unionin 
laajempia kilpailukykyyn liittyviä 
tavoitteita, vauhdittaa yksityisiä 
investointeja ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näiden 
kumppanuuksien olisi perustuttava pitkän 
aikavälin sitoutumiseen, joka käsittää 
kaikkien kumppanien tasapainoisen 
osallistumisen, ja niiden olisi oltava 
vastuuvelvollisia tavoitteidensa 
saavuttamisesta sekä tutkimusta, kehitystä 
ja innovointia koskeviin unionin 
strategisiin päämääriin mukautettuja.  
Niiden hallinnon ja toteutuksen olisi 
oltava avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa 
ja tehokasta ja annettava monenlaisille 
erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille 
mahdollisuus osallistua. Päätöksen 
N:o 1982/2006/EY nojalla unioni voi 
osallistua näihin kumppanuuksiin 
osoittamalla rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka perustetaan perustamissopimuksen 
187 artiklan nojalla.

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

7 EUVL … [Horisontti 2020
-puiteohjelma].

Or. en

(Ks. Horisontti 2020 -asetuksen 19 artikla.)

Perustelu
Tällä lisäyksellä korostetaan tärkeitä periaatteita, joista on sovittu 
Horisontti 2020-neuvotteluissa koskien yhteisiä teknologia-aloitteita sekä sitä, mitä niillä olisi 
saatava aikaan. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -ohjelman (2014–2020) (5) Tutkimuksen ja innovoinnin 
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täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/20138

perusteella päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
tarjottava täydentävää tukea päätöksessä
(EU) N:o …/2013 määriteltyjen 
edellytysten mukaisesti.

puiteohjelmasta ”Horisontti 2020”
… päivänä …kuuta 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/2013 ja Horisontti 
2020 -ohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta ... 2013 annetun 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/20138

perusteella päätöksen N:o 1982/2006/EY 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille on 
tarjottava täydentävää tukea asetuksessa 
(EU) N:o …/2013 ja päätöksessä
(EU) N:o …/2013 määriteltyjen 
edellytysten mukaisesti.

__________________ __________________
8 EUVL … [Horisontti 2020
erityisohjelma].

8 EUVL … [Horisontti 2020
erityisohjelma].

Or. en

Perustelu

Tekstiin olisi sisällytettävä paitsi viittaus erityisohjelmaan myös viittaus puiteohjelmaan, mikä 
on tärkeää sen osoittamiseksi, että puiteohjelman 19 artiklaa ja siinä esitettyjä periaatteita 
noudatetaan. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Clean Sky -yhteisyrityksen 
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2007
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 
71/20089 perustettu Clean Sky -yhteisyritys 
on täyttänyt tavoitteensa edistää uutta 
tutkimusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa, joiden avulla 
eurooppalaisen ilmailualan sidosryhmät 
voivat tehdä pitkän aikavälin yhteistyötä.
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat 
osallistuneet hyvin laajasti Clean Sky -
yhteisyritykseen, ja noin 40 prosenttia 
ehdotuspyyntöjen budjetista on myönnetty 

(6) Clean Sky -yhteisyrityksen 
perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2007 
annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 71/20089 perustettu 
Clean Sky - yhteisyritys on täyttänyt 
tavoitteensa edistää uutta tutkimusta 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa, joiden avulla 
eurooppalaisen ilmailualan sidosryhmät 
voivat tehdä pitkän aikavälin yhteistyötä.
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat 
osallistuneet hyvin laajasti 
Clean Sky - yhteisyritykseen, ja noin 
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niitä varten. Clean Sky -yhteisyrityksen 
väliarvioinnissa10 on osoitettu, että 
yhteisyritys edistää menestyksekkäästi 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Se on 
myös onnistunut houkuttelemaan laajasti 
unionin keskeisiä teollisuudenaloja ja 
monia pk-yrityksiä osallistumaan. Se on 
johtanut uusiin yhteistyöhankkeisiin, ja 
uudet organisaatiot ovat osallistuneet 
siihen. Sen tutkimusaluetta olisi siten 
edelleen tuettava, jotta tämän asetuksen 2 
artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan.

40 prosenttia ehdotuspyyntöjen budjetista 
on myönnetty niitä varten.
Clean Sky - yhteisyrityksen 
väliarvioinnissa10 on osoitettu, että 
yhteisyritys edistää menestyksekkäästi 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Se on 
johtanut uusiin yhteistyöhankkeisiin, ja 
uudet organisaatiot ovat osallistuneet 
siihen. Sen tutkimusaluetta olisi siten 
edelleen tuettava, jotta tämän asetuksen 
2 artiklassa asetetut tavoitteet saavutetaan.

__________________ __________________
9 EUVL L 30 4.2.2008, s.1–20. 9 EUVL L 30 4.2.2008, s.1–20.
10 SEC/2011/1072 lopullinen 10 SEC/2011/1072 lopullinen

Or. en

Perustelu

Toistava sanamuoto. Lisäksi osallistuvien sidosryhmien kirjon laajentamisen on todettu 
olevan yksi niistä asioista, joiden kohdalla tarvitaan vielä toimia. Tätä tehtävää ei pitäisi 
esittää tekstissä kuin se olisi jo täytetty.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksityisten osakkaiden osuuksia olisi 
käytettävä myös täydentäviin toimiin, joita 
ne toteuttavat täydentäviä toimia koskevan 
suunnitelman perusteella; jotta 
vipuvaikutuksesta saadaan asianmukainen 
kuva, näissä täydentävissä toimissa olisi 
oltava kyse laajempaa Clean Sky -
teknologia-aloitetta tukevista toimista.

(11) Yksityisten osakkaiden osuuksia olisi 
käytettävä myös täydentäviin toimiin, joita 
ne toteuttavat täydentäviä toimia koskevan 
suunnitelman perusteella ja jotka ne 
esittävät vuotuisessa kertomuksessa; jotta 
vipuvaikutuksesta saadaan asianmukainen 
kuva, näissä täydentävissä toimissa olisi 
oltava kyse laajempaa 
Clean Sky - teknologia-aloitetta tukevista 
toimista.

Or. en

(Ks. 4 artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus.)



PR\1007629FI.doc 9/29 PE522.765v01-00

FI

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Yhteisille teknologia-aloitteille, 
jotka toimivat Horisontti 2020 
-puiteohjelman erityisenä 
rahoitusvälineenä, olisi – sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklassa 
tarkoitettua väliarviointia ja asetuksen 
N:o …/2013 [Horisontti 2020 
-puiteohjelma] 26 artiklan mukaisesti –
tehtävä perusteellinen väliarviointi, jossa 
olisi muun muassa arvioitava niiden 
avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 
tehokkuutta. 

Or. en

(Ks. Horisontti 2020 -asetuksen 26 artikla.)

Perustelu

Tämä viite on tarpeen, jotta Horisontti 2020 -neuvottelujen lopputulos voidaan ottaa 
huomioon. Tämä muistuttaa myös toisesta tärkeästä näkökohdasta, jonka parlamentti onnistui 
sisällyttämään Horisontti 2020 -asetuksen 26 artiklaan. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Clean Sky -yhteisyritys perustettiin 
ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2017. Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen on tarjottava jatkuvaa tukea 
Clean Sky -tutkimusohjelmalle
laajentamalla toimenpiteiden 
soveltamisalaa muutettujen sääntöjen
perusteella. Siirtyminen Clean Sky -
yhteisyrityksestä Clean Sky 2 -
yhteisyritykseen olisi toteutettava 
samanaikaisesti kun seitsemännestä 

(20) Clean Sky -yhteisyritys perustettiin 
ajanjaksoksi, joka päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2017. Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen on tarjottava jatkuvaa tukea 
Clean Sky -tutkimusohjelmalle panemalla 
täytäntöön jäljellä olevat toimet, joiden 
aikataulu on määritetty Clean Sky 
-tutkimusohjelmassa Clean Sky 
-yhteisyrityksen sääntöjen puitteissa.
Siirtyminen Clean Sky -yhteisyrityksestä 
Clean Sky 2 -yhteisyritykseen olisi 
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puiteohjelmasta siirrytään Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan, jotta tutkimuksen alalla 
käytettävissä olevien varojen optimaalinen 
käyttö varmistetaan. Oikeusvarmuuden ja 
selvyyden vuoksi neuvoston asetus (EY) 
N:o 71/2008 olisi kumottava, ja olisi 
vahvistettava siirtymäsäännökset,

toteutettava samanaikaisesti kun 
seitsemännestä puiteohjelmasta siirrytään 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, jotta 
tutkimuksen alalla käytettävissä olevien 
varojen optimaalinen käyttö varmistetaan.
Oikeusvarmuuden ja selvyyden vuoksi 
neuvoston asetus (EY) N:o 71/2008 olisi 
kumottava, ja olisi vahvistettava 
siirtymäsäännökset,

Or. en

Perustelu

Olisi syytä tehdä selväksi, että Clean Sky 2-yhteisyritys vain panee täytäntöön jäljellä olevat 
toimet, jotka oli alun perin suunniteltu toteutettavan vuoteen 2017 mennessä Clean Sky 
-tutkimusohjelman puitteissa – eikä mitään muuta.  Näiden jäljellä olevien toimien 
toteuttamisessa olisi noudatettava ”vanhoja” Clean Sky -sääntöjä, kun taas Clean Sky 2 
-toimien toteuttamisessa olisi noudatettava ”uusia” sääntöjä. Koska tämä on jo sinänsä 
tarpeeksi monimutkaista, mitään muutoksia tai kajoamisia näihin kahteen 
sääntökokonaisuuteen ei pitäisi tapahtua vuosina 2014–2017. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kun otetaan huomioon Horisontti 
2020 -puiteohjelman yleinen tavoite, joka 
on tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoitusympäristön yksinkertaistaminen 
ja yhdenmukaistaminen unionin tasolla, 
kaikkien Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettavien julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kesto olisi 
mukautettava puiteohjelman kestoon, 
jotta vältyttäisiin vastaisuudessa siltä, että 
rinnakkain on käytössä kaksi erilaista 
säännöstöä, joista aiheutuisi 
hallinnollisia lisärasitteita osallistujille ja 
unionin elimille;

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Ottaen huomioon 
perustutkimuksen tärkeyden sellaisten 
läpimurtoideoiden synnyttämisessä, jotka 
mahdollistavat tulevan innovoinnin, 
t&k-yhteistyöhankkeita koskevia 
ehdotuspyyntöjä olisi esitettävä 
ilmailututkimuksen alalla Horisontti 2020 
-ohjelman puitteissa Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen toimien lisäksi ja niiden 
rinnalla, erityisesti teknologisen 
valmiuden tasoilla 1–4 tehtävän 
tutkimuksen osalta. 

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -asetuksen mukaan yhteisten teknologia-aloitteiden kattamat t&k-toiminnot 
olisi myös sisällytettävä säännöllisesti esitettäviin ehdotuspyyntöihin Horisontti 2020 
-työohjelmissa.  Clean Sky 2:n tapauksessa esittelijä suosittelee tutkimusyhteistyön tekemistä 
rinnakkain Clean Sky 2 -toimien kanssa alemmilla teknologisen valmiuden tasoilla, jotta 
yliopistot ja pk-yritykset saadaan laajemmin mukaan EU-rahoitteiseen ilmailualan 
tutkimukseen, jotta varmistetaan oikea tasapaino alempien ja ylempien teknologisen 
valmiuden tasojen välillä, luodaan kilpailukykyinen tutkimusympäristö ja vauhditetaan 
tulevaa innovointia. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 c) Kun otetaan huomioon jatkuvan 
innovoinnin merkitys unionin 
liikennealan kilpailukyvylle ja vastaavasti 
tämän alan yhteisten teknologia-
aloitteiden suuri määrä, Horisontti 2020 
-puiteohjelman yhteiskunnallisten 
haasteiden yhteydessä älykästä, 
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ympäristöystävällistä ja yhdentynyttä 
liikennettä koskevalle haasteelle osoitettu 
talousarvio olisi arvioitava 
perusteellisesti, ja määrärahoja olisi 
mahdollisesti lisättävä Horisontti 2020 
-asetuksen 26 artiklan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu
Kun kolme yhteistä teknologia-aloitetta on rahoitettava liikennettä koskevasta haasteesta –
SESAR, Clean Sky 2 ja mitä todennäköisimmin Shift2Rail – tämän haasteen talousarvio 
vaikuttaa erityisen tiukalta ja vaikuttaa mahdollisesti kielteisesti alan tutkimusyhteistyöhön.  
Siksi esittelijä suosittelee vahvasti, että väliarvioinnin yhteydessä liikennettä koskevan 
haasteen talousarviota tarkastellaan uudelleen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 d) Ottaen asianmukaisesti huomioon 
synergiat, jotka Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja rakennerahastojen sekä 
asianmukaisten kansallisten ja 
alueellisten t&k-rahoitusohjelmien välillä 
on tarkoitus luoda, alueita olisi kaikkialla 
unionissa kannustettava 
myötävaikuttamaan ennakoivasti Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen toimiin, esimerkiksi 
tukemalla asianomaista 
tutkimusinfrastruktuuria taloudellisesti, 
valmistelemalla ehdotuksia tai 
hyödyntämällä asianomaisten toimijoiden 
tutkimustuloksia tai verkostoitumista, 
tavoitteena vahvistaa Clean Sky 2 
-toimien alueellisia vaikutuksia ja niiden 
mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja 
kasvua alueellisella tasolla.   

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentti ajoi menestyksellisesti sellaisen uuden artiklan liittämistä Horisontti 
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2020 -puiteasetukseen, jossa nimenomaisesti vaaditaan parempien synergioiden luomista 
Horisontti 2020 -puiteohjelman ja rakennerahastojen välille.  Tässä asiassa yhteisten 
teknologia-aloitteiden ei pitäisi muodostaa poikkeusta. Alueita olisi kannustettava 
myötävaikuttamaan niiden toimiin, erityisesti kun otetaan huomioon niiden valtavat 
mahdollisuudet alueellisten klustereiden vahvistamisessa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan ilmailu-alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustamissopimuksen 187 artiklassa 
tarkoitettu yhteisyritys, jäljempänä ’Clean 
Sky 2 -yhteisyritys’, ajanjaksoksi, joka 
alkaa 1 päivä tammikuuta 2014 ja päättyy 
31 päivä joulukuuta 2024.

1. Perustetaan ilmailu-alan yhteisen 
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustamissopimuksen 187 artiklassa 
tarkoitettu yhteisyritys, jäljempänä ’Clean 
Sky 2 -yhteisyritys’, ajanjaksoksi, joka 
alkaa 1 päivä tammikuuta 2014 ja päättyy 
31 päivä joulukuuta 2020.

Or. en

(Ks. johdanto-osan 20 kappaleeseen esitetty tarkistus)

Perustelu

Se, että pyyntöjä on tulossa samanaikaisesti kahden eri sukupolven yhteisistä teknologia-
aloitteista (joilla on eri jäsenet, erilaiset säännöt, eri talousarviot) aiheuttaa hallinnollisia 
kustannuksia, lisää EU:n tutkimusrahoituksen monimutkaisuutta ja kätkee näkyvistä todelliset 
rahoitusmäärät, jotka vuosittain kulutetaan.  Yhteisten teknologia-aloitteiden 
toteuttamisajanjakso olisi siksi mukautettava Horisontti 2020 -puiteohjelman ja tulevien 
puiteohjelmien toteuttamisajanjaksoon. Clear Sky 2:n ajanjakson lyhentäminen myös 
mahdollistaa yhteisyritykselle selviämisen pienennetyllä talousarviolla ilman että sen on 
muutettava suunniteltuja toimiaan. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Toimien soveltamisala



PE522.765v01-00 14/29 PR\1007629FI.doc

FI

1. Clean Sky 2 -tutkimusohjelmasta 
voidaan 2 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden täyttämiseksi rahoittaa 
tutkimus- ja kehitystoimia, jotka ovat 
teknologisen valmiuden tasoilla 2–6. 
2. Jos Clean Sky 2 -tutkimusohjelmasta 
rahoitetaan innovointitoimia teknologisen 
valmiuden tasoilla 7–8, epäsuorien 
toimien rahoitusmääriä vähennetään 
osallistumista koskevien sääntöjen 
[22 artiklan] mukaisesti.  

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan tarkoituksena on selventää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimien 
soveltamisalaa, erityisesti sen tutkimusohjelman kattamien teknologisen valmiuden tasojen 
osalta, koska vaikuttaa siltä, että yleisesti otaksutaan, että Clean Sky 2 toimii lähellä 
markkinoita, vaikka normaalisti näin ei ole. Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista 
koskevissa säännöissä myös kehotetaan harkitsemaan tarkemmin teknologisen valmiuden 
tasojen käsitettä rahoituksen tasoa määrättäessä, mihin on ryhdytty tässä artiklassa 
epäsuoriin toimiin käytettyjen rahoitusmäärien osalta. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
EFTA-määrärahat, Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään 1,8
miljardia euroa. Rahoitusosuus maksetaan 
unionin yleisen talousarvion määrärahoista, 
jotka on osoitettu 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, kun 
kyseessä ovat asetuksen 209 artiklassa 
tarkoitetut elimet.

1. Unionin rahoitusosuus, mukaan lukien 
EFTA-määrärahat, Clean Sky 2 -
yhteisyrityksen hallinto- ja 
toimintakustannuksiin on enintään
1,575 miljardia euroa. Rahoitusosuus 
maksetaan unionin yleisen talousarvion 
määrärahoista, jotka on osoitettu 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, kun kyseessä ovat 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetut elimet.
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Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että Clear Sky 2 -yhteisyrityksen talousarviosta leikataan 12,5 prosenttia 
Horisontti 2020 -puiteohjelmalle monivuotisessa rahoituskehyksessä osoitetun 
kokonaisrahoituksen yleisen vähentämisen seurauksena, jottei vaaranneta liikennealan 
tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalta yhteisten teknologia-aloitteiden rahoituksen 
välistä herkkää rahoitustasapainoa. Sama leikkaus olisi toteutettava muidenkin yhteisten 
teknologia-aloitteiden kohdalla. Samanaikaisesti esittelijä ehdottaa Clear Sky 2:n 
toteuttamisajanjakson lyhentämistä neljällä vuodella, mikä merkitsee uudistetun talousarvion 
laatimista seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa vuoden 2020 jälkeen. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan 
b alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.
Asianomaisen yhteisön nimittämä 
riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja 
varmentaa kustannukset. Clean Sky 2 
-yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Jos esiintyy epäselvyyttä, Clean 
Sky 2 -yhteisyritys voi tehdä 
tilintarkastuksen.

4. Kustannukset määritetään 2 kohdan 
b alakohdassa ja liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 15 lausekkeen 3 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen suoritusten 
arvioimiseksi kunkin yhteisön 
tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 
perusteella noudattaen sen 
sijoittautumisvaltiossa sovellettavia 
kirjanpitosääntöjä ja sovellettavia 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Clean 
Sky 2 -yhteisyritys tarkistaa suoritusten 
arvioinnin. Jos esiintyy epäselvyyttä, Clean 
Sky 2 -yhteisyritys voi tehdä 
tilintarkastuksen. Asianomaisen yhteisön 
on esitettävä suurelle yleisölle vuotuinen 
kertomus täydentävistä toimistaan. 

Or. en

Perustelu

Yksityisten osakkaiden toteuttamat täydentävät toimet ovat myönteinen lisä yhteisten 
teknologia-aloitteiden vipuvaikutukseen, eikä niiden pitäisi olla tilintarkastuksen kohteina.  
Lisätoimet olisi suunniteltava ja toteutettava sen mukaisesti, ne olisi selvästi määritettävä 
luontoissuorituksiksi ja niistä olisi raportoitava vuosittain.  Mahdollisesti 866,25 miljoonan 
euron summa on katettava. Unioni ei kuitenkaan osarahoita näitä toimia, ja siksi ne olisi 
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vapautettava muusta kuin yhteisyrityksen kautta toteutettavasta valvonnasta. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä väliarvioinnin Clean Sky 2 
-yhteisyrityksestä. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 
päivään kesäkuuta 2018 mennessä.

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 
2017 mennessä väliarvioinnin Clean Sky 2 
-yhteisyrityksestä. Komissio toimittaa 
arvioinnin päätelmät ja huomautuksensa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä.
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
väliarvioinnin on oltava osa Horisontti 
2020 -puiteohjelman väliarviointia, ja se 
on esitettävä yhdessä kyseisen 
puiteohjelman väliarvioinnin kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus heijastelee Horisontti 2020 -asetuksen 26 artiklaan tehtyjä muutoksia, joissa 
yhteiset teknologia-aloitteet on selvästi mainittu osana Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia ja sen kohteina.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
talousarviota voidaan tarkastella 
uudelleen väliarvioinnin aikana. 

Or. en

(Ks. johdanto-osan 20 a kappale)

Perustelu

Väliarvioinnin tuloksesta riippuen ja ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki muut 
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merkitykselliset seikat, mahdollisuus kasvattaa Clean Sky 2:n talousarviota olisi sisällytettävä 
Clean Sky 2:n perussäädökseen.  Yleisesti ottaen tällaisia viittauksia väliarvioinnin 
yhteydessä mahdollisesti tapahtuvaan yhteisen teknologia-aloitteen talousarvion 
uudelleentarkasteluun olisi vastaavasti sisällytettävä muidenkin yhteisyritysten 
perussäädöksiin. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoittamiin 
toimiin sovelletaan asetusta (EU) N:o … 
[Horisontti 2020 -ohjelman osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevat säännöt].
Clean Sky 2 -yhteisyritystä pidetään tämän 
asetuksen nojalla rahoituselimenä, ja se 
myöntää rahoitustukea liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 2 lausekkeessa 
tarkoitettuihin epäsuoriin toimiin.

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoittamiin
epäsuoriin toimiin sovelletaan asetusta
(EU) N:o … [Horisontti 2020 -ohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] ja sen 
täytäntöönpanoon liittyviä komission 
päätöksiä. Clean Sky 2 -yhteisyritystä 
pidetään tämän asetuksen nojalla 
rahoituselimenä, ja se myöntää 
rahoitustukea liitteessä I olevan 
yhtiöjärjestyksen 2 lausekkeessa 
tarkoitettuihin epäsuoriin toimiin.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on selventää, ettei toimiin sovelleta ainoastaan 
osallistumista koskevia sääntöjä vaan myös tähän liittyviä täytäntöönpanosäädöksiä kuten 
pyyntöjen jättämiseen, arviointiin, valintaan, sopimuksen tekemiseen ja arviointiin 
sovellettavia menettelyjä koskevia sääntöjä. Osallistumista koskevien sääntöjen 1 artiklan 
1 kohdan mukaan näitä sääntöjä sovelletaan vain epäsuoriin toimiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen erityisten 
toiminnallisten tarpeiden ottamiseksi
huomioon ja Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista koskevien 
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sääntöjen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
työsuunnitelmat voivat poiketa 
vähimmäisehdoista, jotka koskevat 
osallistumista Horisontti 2020 
-puiteohjelman epäsuoriin toimiin, siten, 
että niissä sallitaan vähintään yhden 
jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan sijoittautuneen oikeussubjektin 
osallistuminen. 

Or. en

Perustelu

Esittelijä puoltaa vahvasti sitä ajatusta, että käytössä olisi yksi säännöstö – osallistumista 
koskevat säännöt – kaikille Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettaville toimille, mukaan 
lukien yhteiset teknologia-aloitteet.  Kuitenkin kun otetaan huomioon lineaaristen 
tarjontarakenteidensa voimakkaasti muovaaman ilmailualan tutkimuksen erityisluonne, 
esittelijä katsoo, että on perusteltua tehdä poikkeus, joka mahdollistaa yhden edunsaajan 
lausekkeen.  Näin ollen hän hyväksyy tätä asiaa koskevan delegoidun säädöksen luonnoksen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
ydinkumppanit ja niiden asianmukaiset 
intressiyhtiöt valitaan avoimen, 
syrjimättömän ja kilpailuun perustuvan 
pyynnön sekä riippumattoman arvioinnin 
perusteella. Pyynnöt perustuvat ohjelman 
täytäntöönpanon kannalta keskeisten 
valmiuksien tarpeeseen. Niitä koskevat 
ilmoitukset julkaistaan Clean Sky -
verkkosivustolla ja annetaan tiedoksi 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
kanavien kautta, jotta varmistetaan 
mahdollisimman laaja osallistuminen.

2. Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
ydinkumppanit ja niiden asianmukaiset 
intressiyhtiöt valitaan avoimen, 
syrjimättömän ja kilpailuun perustuvan 
pyynnön sekä riippumattoman arvioinnin 
perusteella asetuksen N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
osallistumista koskevat säännöt] 
37 artiklan mukaisesti. Pyynnöt perustuvat 
ohjelman täytäntöönpanon kannalta 
keskeisten valmiuksien tarpeeseen. Niitä 
koskevat ilmoitukset julkaistaan Clean Sky 
-verkkosivustolla ja annetaan tiedoksi 
valtioiden edustajien ryhmän ja muiden 
kanavien kautta, jotta varmistetaan 
mahdollisimman laaja osallistuminen.

Or. en



PR\1007629FI.doc 19/29 PE522.765v01-00

FI

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on määritellä lähemmin, mitä tarkoitetaan 
riippumattomalla arvioinnilla, nimittäin sellaisten riippumattomien asiantuntijoiden 
suorittamaa arviointia, jotka on nimitetty osallistumissääntöjen 37 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtajalla on oikeus osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana.

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtajalla on oikeus osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijana
ja osallistua sen keskusteluihin, mutta 
hänellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Sekä valtioiden edustajien ryhmä että tiedekomitea ovat yhtiöjärjestyksen 5 kohdan 
2 alakohdan mukaan Clean Sky 2 -yhteisyritykselle neuvoa-antavia elimiä.  Jotta ne voisivat 
täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi annettava oikeus osallistua sekä 
hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin keskusteluihin.  Neuvojen antajalla on 
oltava puheoikeus.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedekomitean puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin tarkkailijana ja osallistua sen 
keskusteluihin, mutta hänellä ei 
kuitenkaan ole äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Sekä valtioiden edustajien ryhmä että tiedekomitea ovat yhtiöjärjestyksen 5 kohdan 
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2 alakohdan mukaan Clean Sky 2 -yhteisyritykselle neuvoa-antavia elimiä.  Jotta ne voisivat 
täyttää tämän tehtävän asianmukaisesti, niille olisi annettava oikeus osallistua sekä 
hallintoneuvoston kokouksiin että siellä käytäviin keskusteluihin.  Neuvojen antajalla on 
oltava puheoikeus.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa jatkuvan 
koordinoinnin Horisontti 2020 -toimien ja 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimien 
välillä määrittämällä säännöllisesti 
mahdollisia täydentävyyksiä ja 
synergioita, mukaan luettuina toivottavat 
päällekkäisyydet, ja toteuttamalla 
virallisen koordinointiprosessin 
puiteohjelman yhteydessä tehtävän 
tutkimusyhteistyön kattamien 
tutkimuksen prioriteettien sekä Clean 
Sky 2 -yhteisyrityksen kattamien toimien 
hienosäädön suorittamiseksi.  

Or. en

Perustelu
Puiteohjelman yhteydessä toteutettavia tutkimustoimia ja yhteisten teknologia-aloitteiden 
toimia on tarpeen kiireesti koordinoida, mukaan luettuna toivotun päällekkäisyyden ja 
tarvittavien synergioiden ja täydentävyyksien hallinta.  
Luonnollisesti komissio täyttäisi tämän tehtävän parhaiten, sillä on yhteisten 
teknologia-aloitteiden hallinnossa rooli (50 prosenttia äänistä), jonka pitäisi antaa sille tätä 
varten riittävät keinot.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 osa – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) hyväksyä pyynnöt ja tarvittaessa 
pyyntöjen jättämistä, arviointia, valintaa, 
sopimuksen tekemistä ja arviointia 

m) hyväksyä pyynnöt;
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koskeviin menettelyihin liittyvät säännöt;

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelman pyyntöjen jättämistä, arviointia, valintaa, sopimuksen 
tekemistä ja arviointia koskeviin menettelyihin liittyviä sääntöjä olisi sovellettava soveltuvin 
osin.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 8 osa – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) hyväksyä luettelo rahoitettaviksi 
valituista ehdotuspyynnöistä ja 
tarjouksista;

n) hyväksyä luettelo rahoitettaviksi 
valituista ehdotuspyynnöistä ja tarjouksista
riippumattomien asiantuntijoiden 
paneelin asetuksen N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista koskevat säännöt] 
37 artiklan mukaisesti laatiman 
paremmuusjärjestyksen perusteella;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 4 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle neuvoa-antavina eliminä valtioiden 
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edustajien ryhmän ja tiedekomitean olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä 
seikoista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 4 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

t a) toteuttaa jatkotoimia niiden 
suositusten johdosta, jotka on annettu 
Clean Sky -yhteisyrityksen 
loppuarvioinnin, Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen väliarvioinnin ja muiden 
asiaankuuluvien Clean Sky 2 -toimien 
arviointien tuloksena; 

Or. en

Perustelu

Tämä suositus oli sisällytetty ensimmäiseen Clean Sky -väliarviointiin. Virallisesti 
määrättyjen arviointien riittävän vaikutuksen varmistamiseksi ja yhteisyrityksen 
laadunhallinnan parantamiseksi toimitusjohtajan olisi oltava vastuussa kaikkien 
asiaankuuluvien suositusten johdosta toteutettavista jatkotoimista. 

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kunkin ITD- tai IADP-toimen vetäjän 
edustaja;

Or. en

Perustelu

Mikäli ITD- tai IADP-toimea johtavat useat vetäjät, niiden on kaikkien oltava edustettuina 
ohjauskomiteassa.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 12 osa – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) laatia vuotuinen kertomus tutkimus-
ja kehitystoiminnassa saavutetusta 
edistyksestä yhteistyössä Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen viestintäosaston kanssa. 

Or. en

Perustelu

Olisi suositeltavaa levittää enemmän ja helposti saatavilla olevia tietoja yhteisen 
teknologia-aloitteen edistymisestä ja saavutuksista säännöllisesti, jotta lisättäisiin yhteisen 
teknologia-aloitteen näkyvyyttä ja tehtäisiin sen saavutuksia tunnetuiksi laajemman yleisön 
keskuudessa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 13 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tiedekomitea kokoontuu vähintään
kerran vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu 
edustajien ryhmän koolle.

5. Tiedekomitea kokoontuu vähintään
kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja 
kutsuu edustajien ryhmän koolle.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtaja 
kutsuu edustajien ryhmän koolle.
Toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston 
puheenjohtaja tai heidän edustajansa 

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Puheenjohtaja kutsuu edustajien ryhmän 
koolle. Toimitusjohtaja ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja tai heidän 
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osallistuvat näihin kokouksiin. edustajansa osallistuvat näihin kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 14 osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Valtioiden edustajien ryhmän on 
saatava säännöllisesti tietoja, erityisesti 
Clean Sky 2 -yhteisyrityksen rahoittamiin 
epäsuoriin toimiin osallistumisesta, 
kunkin pyynnön tuloksesta ja hankkeen 
toteutuksesta, synergioista muiden 
asianmukaisten unionin ohjelmien 
kanssa, Clean Sky 2 -talousarvion 
toteuttamisesta ja tutkimustulosten 
levittämisestä ja hyödyntämisestä. 

Or. en

Perustelu

Täyttääkseen tehtävänsä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle neuvoa-antavana elimenä valtioiden 
edustajien ryhmän olisi saatava riittävästi tietoja kaikista merkityksellisistä seikoista.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 23 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto voi vahvistaa
sääntöjä, joilla estetään ja hallitaan 
eturistiriitoja ja joita sovelletaan sen 
jäseniin, elimiin ja henkilöstöön. Näissä 
säännöissä on vältettävä eturistiriitaa 
hallintoneuvostossa toimivien jäsenten 
edustajien osalta.

2. Hallintoneuvoston on vahvistettava
sääntöjä, joilla estetään ja hallitaan 
eturistiriitoja ja joita sovelletaan sen 
jäseniin, elimiin ja henkilöstöön. Näissä 
säännöissä on vältettävä eturistiriitaa 
hallintoneuvostossa toimivien jäsenten 
edustajien osalta.

Or. en



PR\1007629FI.doc 25/29 PE522.765v01-00

FI



PE522.765v01-00 26/29 PR\1007629FI.doc

FI

PERUSTELUT

Johdanto 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä ja 
pitää sitä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvän innovaatioalan investointipaketin 
merkittävänä osatekijänä. Hän pitää arvossa unionin jatkuvaa tukea yhteiselle Clean Sky 
-teknologia-aloitteelle ja panee merkille, että komissio on ottanut huomioon monet Clean Sky 
-yhteisyrityksen ensimmäisen väliarvioinnin perusteella annetut suositukset.  Esittelijä antaa 
tunnustusta erityisesti seuraaville seikoille: 

o tuntuva vipuvaikutus yksityisessä rahoituksessa ja alan sitoutumisessa lisätoimien 
toteuttamiseen

o yhteisyrityksen hallintorakenteen parantuminen 

o kilpailuun perustuvien pyyntöjen avulla aikaansaatu julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden suurempi avoimuus  

Esittelijä on kuitenkin havainnut useita kysymyksiä, joiden kohdalla on vielä tarpeen tehdä 
mukautuksia komission ehdotukseen. Erityisesti esittelijä suosittelee muutoksia seuraavien 
seikkojen osalta: 

o talousarvion mukauttaminen

o yhdenmukaistaminen ja koordinointi suhteessa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan

o neuvoa-antavien elinten vahvistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen

Horisontti 2020 -puiteohjelman budjettirajoitusten käsittely

Esittelijä myöntää, että Clean Sky 2:n talousarvio laskettiin erityisten tavoitteiden pohjalta, 
jotka eivät ole muuttuneet ja jotka edellyttävät kalliita demonstrointitoimia, mutta hän ei 
puolla sitä komission ehdotusta, että useimpien yhteisten teknologia-aloitteiden talousarviot 
jätettäisiin muuttamatta nyt kun Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisestä talousarviosta on 
leikattu 12,5 prosenttia.  Esittelijä pitää näitä leikkauksia erittäin valitettavina, mutta katsoo, 
että on hyvin tärkeää, että alun perin säädetty tasapaino Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
tehtävän tutkimusyhteistyön ja yhteisten teknologia-aloitteiden t&k&i-toimien välillä 
säilytetään.  Siksi hän ehdottaa määräsuhteista 12,5 prosentin leikkausta unionin Clean Sky 
2:lle ja yleisesti innovaatioalan investointipaketille myöntämään rahoitusosuuteen.  
Samalla esittelijä suosittelee sitä, että yhteisten teknologia-aloitteiden talousarvioita 
harkittaisiin uudelleen väliarvioinnin yhteydessä. Erityisesti esittelijä katsoo, että Horisontti 
2020 -puiteohjelman liikennettä koskevan haasteen rahoitusta olisi lisättävä heti kun tähän 
tarjoutuu mahdollisuus, kun otetaan huomioon ne hyvin tiukat budjettirajoitteet, joiden eteen 
se näyttäisi joutuvan, kun siitä rahoitetaan paitsi Clean Sky 2 -aloitetta myös SESAR- ja 
Shift2Rail -aloitetta.  Muutoin liikennealan eurooppalaiselle tutkimusyhteistyölle jää hyvin 
vähän rahoitusta. 

Jotta lievitettäisiin Clean Sky 2:lle myönnettävän unionin rahoitusosuuden leikkauksia, 
esittelijä ehdottaa myös Clean Sky 2 -aloitteen keston lyhentämistä vuodesta 2024 vuoteen 
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2020. Näin se mukautettaisiin Horisontti 2020 -puiteohjelman, josta yhteisyritystä rahoitetaan, 
toteuttamisajanjaksoon. Tämä merkitsisi myös sitä, että Clean Sky -aloitte saisi uudistetun 
talousarvion vuoden 2020 jälkeen. Tämän pitäisi mahdollistaa se, että Clean Sky 2 voisi 
toteuttaa toimensa kuten oli suunniteltu ja täyttää tavoitteensa ennakoidussa aikataulussa.

Clean Sky 2:n ja Horisontti 2020:n välinen yhdenmukaistaminen ja koordinointi

Yleisesti ottaen esittelijä haluaisi nähdä enemmän yhdenmukaistamista ja koordinointia Clean 
Sky 2 -aloitteen ja Horisontti 2020:n välillä. Ehdotetun Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
toteuttamisajanjakson lyhentämisen on tarkoitus palvella tätä päämäärää. Sen lisäksi, että tällä 
toimenpiteellä voisi olla lieventäviä vaikutuksia, kun on selvittävä talousarvion 
pienentymisestä, se tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia yksinkertaistamiseen ja osallistujille 
ja yhteisyritykselle aiheutuvan hallinnollisen rasitteen vähentämiseen.  Neljän vuoden 
siirtymäkausi, jonka aikana pyyntöjä voisi tulla samanaikaisesti kahden eri sukupolven 
yhteisistä teknologia-aloitteista, jotka soveltaisivat erilaisia osallistumista koskevia sääntöjä ja 
työskentelisivät erilaisten hallintorakenteiden puitteissa, joilla olisi eri jäsenet ja erilaiset 
talousarviot, aiheuttaa korkeita hallinnollisia kustannuksia, lisää EU:n tutkimusrahoituksen 
monimutkaisuutta ja kätkee näkyvistä todelliset rahoitusmäärät, jotka vuosittain kulutetaan.  
Tämän tilanteen syntymistä uudelleen vuoden 2020 jälkeen olisi näin ollen ehdottomasti 
vältettävä.  Erityisesti sen jälkeen, kun puiteohjelman yksinkertaistamisesta on käyty laaja 
keskustelu, jossa on määritelty ”yksi säännöstö”, joka olisi yksinkertaistamisen kulmakivi, 
esittelijä katsoo, että tätä periaatetta olisi noudatettava yhteisten teknologia-aloitteiden koko 
täytäntöönpanoajanjaksona.  

Lisäksi useita tarkistuksia on esitetty sen selventämiseksi, mikä on Clean Sky 2 -aloitteen 
puitteissa toteutettavien toimien soveltamisala. Esittelijä suosittelee selkeiden teknologisen 
valmiuden tasoihin kohdistuvien viittausten ottamista käyttöön, kun kuvataan Clean Sky 2 
-aloitteen tutkimus- ja demonstrointitoimien luonnetta, jotta vältyttäisiin siltä 
väärinkäsitykseltä, että yhteisyritys toimii "lähellä markkinoita".  
Viittaukset teknologisen valmiuden tasoihin voivat myös olla avuksi, kun puiteohjelman ja 
yhteisyrityksen rahoitustoimia koordinoidaan. Yleisesti ottaen Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa tehtävän tutkimusyhteistyön olisi tyypillisesti katettava alempia 
teknologisen valmiuden tasoja. Jos yhteisyritys kuitenkin päättäisi toteuttaa toimia 
teknologisen valmiuden tasoilla 2–4, komission olisi varmistettava, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman säännöllisissä työohjelmissa katetaan samanlaisia tutkimusaiheita.  Esittelijä 
pyytää komissiota omaksumaan aktiivisen roolin Horisontti 2020 -työohjelmien ja Clean Sky 
2 -aloitteen työsuunnitelmien sisällön koordinoinnissa.  
Yhteisen väliarvioinnin olisi oltava toinen toimenpide yhteisten teknologia-aloitteiden ja 
puiteohjelman yhdenmukaistamisen ja koordinoinnin suuntaan. Tällaisessa väliarvioinnissa 
pitäisi paitsi laatia itse puiteohjelman väliarviointi – mukaan lukien yhteisten teknologia-
aloitteiden perusteellinen arviointi Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusvälineinä – myös 
kaikki yksittäiset, eri yhteisyrityksiä koskevat väliarvioinnit.  

Parempi hallinto

Monien esittelijän ehdottamien pienempien muutosten, jotka koskevat Clean Sky 2 -aloitteen 
hallintoa, pääasiallisena tarkoituksena on toteuttaa Horisontti 2020 -neuvotteluissa sovittua 
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uutta poliittista lähestymistapaa yhteisiin teknologia-aloitteisiin. Niillä pyritään vahvistamaan 
yhteisyrityksen kahden neuvoa-antavan elimen, valtioiden edustajien ryhmän ja 
tiedekomitean, roolia sekä lisäämään avoimuutta sen hallintorakenteen sisällä.
Valtioiden edustajien ryhmälle ja tiedekomitealle olisi annettava mahdollisuudet todella 
täyttää tehtävänsä yhteisyrityksen neuvoa-antavina eliminä. Niiden olisi kokoonnuttava 
vähintään kaksi kertaa vuodessa (eikä ainoastaan yhden kerran) ja niiden edustajilla olisi 
oltava oikeus läsnäolo- ja puheoikeus hallintoneuvoston kokouksissa.  Näille kahdelle 
elimelle olisi säännöllisesti tiedotettava kaikista asiaankuuluvista asioista. 

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ei kuitenkaan pitäisi rajoittua vain yhteisyrityksen sisäiseen 
toimintaan ja hallintomenettelyihin. Esittelijä on ehdottanut useita tarkistuksia, joiden 
tarkoituksena on vahvistaa näitä periaatteita myös koskien kumppaneiden osallistumista Clean 
Sky 2 -aloitteeseen kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen kautta.  Tällaiset pyynnöt olisi 
julkaistava CORDIS-sivustolla (tai sen seuraajan sivustolla) ja riippumattomia asiantuntijoita 
olisi käytettävä ehdotusten arvioinnissa.  

Esittelijä suhtautuu sivumennen sanoen yleisesti ottaen puoltavasti komission ehdotukseen, 
joka koskee sen oman yhteisten teknologia-aloitteiden hallintoneuvostoihin osallistumisen 
uudistamista ja valtavirtaistamista.  Se, että komissiolla on 50 prosenttia äänioikeuksista 
Clean Sky 2 -aloitteen hallintoneuvostossa, vastaa käytännössä veto-oikeutta, joka komissiolla 
oli Clean Sky -aloitteessa.  Esittelijä odottaa kuitenkin, että komission välttämätön 
osallistuminen kaikkiin hallintoneuvoston päätöksiin antaa sille mahdollisuuden turvata ja 
panna täytäntöön se poliittinen lähestymistapa, jota on Horisontti 2020 -neuvotteluissa sovittu 
sovellettavan yhteisiin teknologia-aloitteisiin yleensä ja Clean Sky 2 -aloitteeseen erityisesti.  

Täydentävä vipuvaikutus

Esittelijä arvostaa suuresti täydentäviä toimia, joita Clean Sky 2:n yksityiset jäsenet 
toteuttavat, ja on tyytyväinen täydentävään vipuvaikutukseen, joka tältä osin saadaan 
yksityisestä rahoituksesta. Esittelijä katsoo, että tällaisten toimien olisi todella liityttävä Clean 
Sky 2 -tavoitteisiin ja että ne olisi suunniteltava ja niistä olisi raportoitava vuosittain ja niiden 
arvo olisi määritettävä ylimääräisinä luontoissuorituksina.  Esittelijä ei kuitenkaan haluaisi 
näiden täydentävien toimien tulevan komission tilintarkastuksen kohteiksi. Tämä saattaisi 
kasvattaa yksityisten jäsenten hallinnollista rasitetta ja mahdollisesti jopa johtaa kansallisesti 
yhteisrahoitettujen toimien kaksinkertaiseen tarkastukseen.  Tämä vaikuttaa myös hieman 
kohtuuttomalta, kun otetaan huomioon näiden täydentävien toimien määrittelemätön ja 
omaehtoinen luonne.  

Esittelijä haluaisi myös korostaa, että täydentävää vipuvaikutusta voidaan luoda myös 
alueellisella tasolla. Kun Horisontti 2020 -puiteasetukseen on liitetty uusi artikla, jossa 
nimenomaisesti vaaditaan parempien synergioiden luomista Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
rakennerahastojen välille, yhteisten teknologia-aloitteiden ei pitäisi muodostaa tästä 
poikkeusta.  Alueita olisi kannustettava myötävaikuttamaan tutkimusalan toimijoidensa 
osallistumiseen yhteisiin teknologia-aloitteisiin esimerkiksi tukemalla asianomaista 
tutkimusinfrastruktuuria, ehdotusten valmistelua tai asianomaisten toimijoiden 
verkostoistumista. Loppujen lopuksi yhteiset teknologia-aloitteet tarjoavat valtavia 
mahdollisuuksia alueellisten klustereiden vahvistamiseen.
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Tuleva Clean Sky 2 -aloitetta koskeva delegoitu säädös

Esittelijä on pannut merkille Clean Sky 2 -aloitetta koskevan delegoidun säädöksen 
luonnoksen, jossa ehdotetaan poikkeamista ehdotuspyyntöihin osallistumisen 
vähimmäisehdoista sellaisina kuin ne on säädetty Horisontti 2020 -puiteohjelman säännöissä.  
Delegoidussa säädöksessä ehdotetaan sen sallimista, että vain yksi oikeussubjekti osallistuu 
(sen sijaan, että vähimmäisvaatimuksena olisi kolme) Clean Sky 2 -aloitteen epäsuoriin 
toimiin. Kun otetaan huomioon lineaaristen tarjontarakenteidensa voimakkaasti muovaaman 
ilmailualan tutkimuksen erityisluonne, esittelijä katsoo, että ”yhden edunsaajan lauseke” on 
perusteltu.  Näin ollen hän hyväksyy delegoidun säädöksen luonnoksen.


