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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 biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksestä
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0496),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 187 artiklan ja 188 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0257/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnon (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 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) […] annetulla Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 
…/201320 pyritään aikaansaamaan nykyistä 
suurempia vaikutuksia tutkimukseen ja 
innovointiin yhdistämällä Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 

(3) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) … 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/2013 pyritään vaikuttamaan 
laajemmin tutkimukseen ja innovointiin 
yhdistämällä Horisontti 2020 -puiteohjelma 
ja yksityisen sektorin rahoitus julkisen ja 



PE522.975v01-00 6/13 PR\1009062FI.doc

FI

rahoitusta julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat edistää 
Euroopan laajempia kilpailukykytavoitteita 
ja auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Unioni voi osallistua näihin 
kumppanuuksiin myöntämällä unionin 
rahoitustukea yhteisyrityksille, jotka on 
perustettu päätöksen N:o 1982/2006/EY 
mukaisesti perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla.

yksityisen sektorin kumppanuuksissa 
keskeisillä aloilla, joilla tutkimuksella ja 
innovoinnilla voidaan edistää laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä unionin tavoitteita, 
saada liikkeelle yksityisiä investointeja ja 
auttaa vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
olisi perustuttava pitkäaikaiseen 
sitoutumiseen, kaikkien kumppaneiden 
tasapuolinen rahoitusosuus mukaan 
luettuna, niiden pitäisi olla vastuussa 
omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja 
ne olisi sovitettava yhteen unionin 
strategisten tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotavoitteiden kanssa. Niiden 
hallinnon ja toteutuksen olisi oltava 
avointa, vaikuttavaa ja tehokasta ja 
annettava monenlaisille erityisaloillaan 
aktiivisille sidosryhmille 
osallistumismahdollisuus. Unioni voi 
osallistua kumppanuuksiin antamalla 
rahoitusta perussopimuksen 187 artiklan 
nojalla perustetuille yhteisyrityksille 
päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

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

EUVL [...] [Horisontti 2020 
-puiteohjelma].

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä painotetaan Horisontti 2020 -neuvottelujen aikana sovittuja tärkeitä 
periaatteita, jotka koskevat yhteisiä teknologia-aloitteita sekä sitä, mitä niillä olisi saatava 
aikaan. Puiteohjelman johdanto-osan 40 kappaleen mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 

(4) Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
… 2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o.../2013 
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erityisohjelmasta […] annetun neuvoston 
päätöksen (EU) N:o …/201321 mukaisesti 
tukea voidaan myöntää Horisontti 2020 
-puiteohjelman nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille kyseisessä päätöksessä 
määrättyjen edellytysten mukaisesti.

sekä tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] annetun neuvoston 
päätöksen (EU) N:o …/201321 mukaisesti 
tukea voidaan myöntää Horisontti 2020 
-puiteohjelman nojalla perustetuille 
yhteisyrityksille kyseisessä asetuksessa ja
päätöksessä määrättyjen edellytysten ja 
erityisesti puiteohjelman 25 artiklan 
mukaisesti.

__________________ __________________

EUVL [...] [erityisohjelma, 
Horisontti 2020].

EUVL [...] [erityisohjelma, 
Horisontti 2020].

Or. en

Perustelu

Erityisohjelman lisäksi on syytä sisällyttää tähän maininta puiteohjelmasta, mikä on tärkeää 
siksi, että näin voidaan osoittaa puiteohjelman 25 artiklan ja siinä esitettyjen periaatteiden 
yhdenmukaisuus.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) BIC on voittoa tavoittelematon 
organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä teknologia-
aloitetta tukevaa yritysryhmää. Sen 
jäsenistö koostuu suurista 
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja 
kattaa näin biopohjaisten 
teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin 
tavoitteena on turvata Euroopan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
teknologinen ja taloudellinen kehitys ja 

(7) BIC on voittoa tavoittelematon 
organisaatio, joka on perustettu 
edustamaan biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteistä teknologia-
aloitetta tukevaa yritysryhmää. Sen 
jäsenistö koostuu suurista 
teollisuuslaitoksista, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
alueellisista klustereista, eurooppalaisista 
elinkeinoelämän järjestöistä ja 
eurooppalaisista teknologiayhteisöistä, ja 
kattaa näin biopohjaisten 
teollisuudenalojen koko arvoketjun. BICin 
tavoitteena on turvata Euroopan 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
teknologinen ja taloudellinen kehitys ja 
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edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen 
jäsenyyttä. BIC noudattaa 
jäsenyyspolitiikassaan yleisiä avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden periaatteita, millä se 
varmistaa laajan eri alan toimijoiden 
mukanaolon.

edistää sitä. Mitkä tahansa sidosryhmät 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
arvoketjussa voivat halutessaan hakea sen 
jäsenyyttä. BIC noudattaa 
jäsenyyspolitiikassaan yleisiä avoimuuden 
ja läpinäkyvyyden periaatteita sellaisina 
kuin ne ovat vahvistettuina 
puiteohjelmassa, millä se varmistaa 
mahdollisimman laajan eri alan 
toimijoiden ja pk-yritysten mukanaolon.

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä painotetaan Horisontti 2020 -neuvottelujen aikana sovittuja tärkeitä 
periaatteita, jotka koskevat yhteisiä teknologia-aloitteita sekä sitä, mitä niillä olisi saatava 
aikaan erityisesti 25 artiklan, osallistumisen laajentamista koskevan 14 artiklan ja pk-
yrityksiä koskevan 25 artiklan 3 kohdan näkökulmasta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Mahdollisimman suuren vaikutuksen 
aikaansaamiseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen olisi 
luotava vahvoja synergioita muiden 
unionin ohjelmien kanssa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, ympäristö, kilpailukyky ja 
pk-yritykset, sekä koheesiopolitiikan 
rahastojen ja maaseudun 
kehittämispolitiikan kanssa, mikä voi 
erityisesti auttaa vahvistamaan kansallisia 
ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä.

(16) Puiteohjelman yleisten periaatteiden 
mukaisesti ja mahdollisimman suuren 
vaikutuksen aikaansaamiseksi 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi luotava vahvoja 
synergioita muiden unionin ohjelmien 
kanssa sellaisilla aloilla kuin koulutus, 
ympäristö, kilpailukyky ja pk-yritykset, 
sekä koheesiopolitiikan rahastojen ja 
maaseudun kehittämispolitiikan kanssa, 
mikä voi erityisesti auttaa vahvistamaan 
kansallisia ja alueellisia tutkimus- ja 
innovointivalmiuksia älykkään 
erikoistumisen strategioiden yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Puiteohjelman 20 ja 21 artiklan mukaisesti
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi tarjottava
taloudellista tukea pääasiassa avustusten 
muodossa, joita osallistujille myönnetään 
avoimien ja kilpailuun perustuvien 
ehdotuspyyntöjen perusteella.

(20) Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen olisi myönnettävä
toimintaan osoitettava unionin rahoitus 
avoimia menettelyitä noudattaen
pääasiassa avustusten muodossa, joita 
osallistujille myönnetään avoimien ja 
kilpailuun perustuvien pyyntöjen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Kaavaillut poikkeukset tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelman 
”Horisontti 2020” (2014–2020) 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevista säännöistä … 2013 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksesta (EU) N:o …/2013 vaikuttavat 
perustelluilta erityisten toimintatarpeiden 
näkökulmasta tarkasteltuina.

Or. en

Perustelu

Esittelijä toteaa jo tässä vaiheessa, että kaavaillut poikkeukset vaikuttavat hyväksyttäviltä. 
Yksityisiä investointeja koskevan optimaalisen vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi, 
biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys myöntää biopohjaisten teollisuudenalojen 
muihin kuin innovointitoimiin kohdistettua unionin rahoitusta ainoastaan 
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seuraavantyyppisille osallistujille: pk-yritykset, keski- ja korkea-asteen oppilaitokset, voittoa 
tavoittelemattomat oikeussubjektit, myös tahot, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
teknologian kehittämistä koskevan tutkimuksen tekeminen, yhteinen tutkimuskeskus ja 
Euroopan etua edistävät kansainväliset järjestöt.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen on toimittava avoimesti ja 
saatettava kaikki asiaankuuluvat 
käytettävissä olevat tiedot asianmukaisten 
elinten saataville ja edistettävä toimiaan 
vastaavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
… annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o.../2013 ja 
erityisesti Horisontti 2020 
-erityisohjelmasta … 2013 annetun 
neuvoston päätöksen N:o.../2013/EU 
täytäntöönpanoa;

a) edistää Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
… annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o.../2013 ja 
erityisesti Horisontti 2020 
-erityisohjelmasta … 2013 annetun 
neuvoston päätöksen N:o.../2013/EU 
täytäntöönpanoa ja keskittyä etenkin II.1 
ja III.2 osassa esitettyihin tutkimus- ja 
innovointitavoitteisiin;

Or. en

Perustelu

Lisäyksillä pyritään selventämään, että teknologia-aloitteen on noudatettava Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa vahvistettuja tutkimus- ja innovointitavoitteita.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unioni osallistuu biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintomenojen ja toimintamenojen 
rahoittamiseen enintään 1 000 miljoonalla 
eurolla, johon sisältyy EFTA-määrärahat. 
Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavaan Horisontti 2020 
-erityisohjelmaan osoitetusta unionin 
yleisen talousarvion määrärahoista 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
iv alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti kyseisen 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille 
elimille.

1. Unioni osallistuu biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintomenojen ja toimintamenojen 
rahoittamiseen enintään 1 000 miljoonalla 
eurolla, johon sisältyy EFTA-määrärahat. 
Rahoitusosuus suoritetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöön panemiseksi 
toteutettavaan Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan osoitetusta unionin yleisen 
talousarvion määrärahoista ja erityisesti 
määrärahoista, jotka on osoitettu 
erityistavoitteisiin ”Johtoasema 
mahdollistavissa ja 
teollisuusteknologioissa” sekä 
”Elintarviketurva, kestävä maatalous ja 
metsätalous, merien, merenkulun ja 
sisävesien tutkimus ja biotalous” 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012 
58 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv 
alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti kyseisen 
asetuksen 209 artiklassa tarkoitetuille 
elimille.

Or. en

Perustelu

Lisäysten tavoitteena on selvittää tarkemmin, mistä rahoitusosuudet ovat peräisin, ks. 
rahoitusselvitys.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin 

3. Biopohjaisten teollisuudenalojen 
yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin 
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unionin on ilmoitettava biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintoneuvostolle vuosittain viimeistään 
31 päivänä tammikuuta kunakin edellisenä 
varainhoitovuotena suoritettujen edellä 
2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien arvo.

unionin on ilmoitettava biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksen 
hallintoneuvostolle vuosittain viimeistään 
31 päivänä tammikuuta kunakin edellisenä 
varainhoitovuotena suoritettujen edellä 
2 kohdassa tarkoitettujen osuuksien arvo. 
Asiasta ilmoitetaan oikea-aikaisesti myös 
valtioiden edustajien ryhmälle.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(vv) asiaan liittyvien kansallisten tai 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten 
yhteistyöalojen kartoittaminen, muun 
muassa asiaankuuluvien teknologioiden 
käyttöönotossa;

(vv) asiaan liittyvien kansallisten tai 
alueellisten tutkimus- ja 
innovointiohjelmien tilanne ja mahdollisten 
yhteistyöalojen kartoittaminen, muun 
muassa asiaankuuluvien teknologioiden 
käyttöönotossa, synergioiden 
aikaansaamiseksi ja päällekkäisyyden 
välttämiseksi;

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen neuvoston asetukseksi biopohjaisten 
teollisuudenalojen yhteisyrityksestä ja pitää sitä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvän 
innovaatioalan investointipaketin merkittävänä osatekijänä. Yhteisyritys rakentuu kuluneiden 
vuosien aikana kertyneen kokemuksen varaan, sillä EU on rahoittanut useita hankkeita, joilla 
edistetään biopohjaista teollisuutta. Mittava tutkimus- ja innovointihaaste on luonteeltaan 
ylikansallinen ja monitahoinen ja edellyttää toisiaan täydentävien osaamis- ja 
rahoitusresurssien yhdistämistä eri aloilta ja eri maista. Ehdotuksen mukainen yhteinen 
teknologia-aloite mahdollistaa ohjelman ja resurssien yhteensovittamisen.

Esittelijän näkemys varsin horisontaalisista tarkistuksista on, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpano 187 artiklaan perustuvien julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kautta on tehtävä avoimesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti ja monenlaisille 
erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille on annettava osallistumismahdollisuus. Esittelijä on 
tästä syystä korostanut sen tärkeyttä, että Horisontti 2020 -neuvottelujen aikana sovittuja 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevia periaatteita ja sitä, mitä niillä olisi 
saatava aikaan, noudatetaan. Tämä on tärkeää erityisesti avoimuuden kannalta.

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys on Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluva 
toimenpide ja siksi on ilmeistä, että sen on noudatettava Horisontti 2020 -puiteohjelman 
tutkimus- ja innovointitavoitteita sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina ”Johtava ja 
mahdollistava tekniikka” -osassa sekä ”Elintarviketurva, kestävä maatalous ja metsätalous, 
merien, merenkulun ja sisävesien tutkimus, biotalous” -osassa. Esittelijä on osoittanut tämän 
suoran yhteyden tarkistuksien kautta.

Lopuksi esittelijä toteaa, että yhteisyritys toteutetaan Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta: Yksityisiä investointeja koskevan optimaalisen vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi, 
biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys myöntää biopohjaisten teollisuudenalojen 
muihin kuin innovointitoimiin kohdistettua unionin rahoitusta ainoastaan seuraavantyyppisille 
osallistujille: pk-yritykset, keski- ja korkea-asteen oppilaitokset, voittoa tavoittelemattomat 
oikeussubjektit, myös tahot, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on teknologian kehittämistä 
koskevan tutkimuksen tekeminen, yhteinen tutkimuskeskus ja Euroopan etua edistävät 
kansainväliset järjestöt. Puuttumatta delegoituja säädöksiä koskevaan viralliseen menettelyyn 
esittelijä toteaa jo tässä vaiheessa, että tämä poikkeus vaikuttaa hyväksyttävältä.


