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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 yhteisyrityksen perustamisesta Innovatiiviset 
lääkkeet 2 -aloitetta varten
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0495),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan ja 188 
artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C7-0259/2013),

– 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 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/201310 pyritään vaikuttamaan 
laajemmin tutkimukseen ja innovointiin
yhdistämällä Horisontti 2020 

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o …/201310

(Horisontti 2020 -puiteohjelma) pyritään 
vaikuttamaan laajemmin tutkimukseen ja 
innovointiin hyödyntäen useita välineitä, 
kuten julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksia keskeisillä aloilla, joilla 
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-puiteohjelma ja yksityisen sektorin 
rahoitus julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksissa keskeisillä aloilla, joilla 
tutkimuksella ja innovoinnilla voidaan 
edistää laajempia kilpailukykyyn liittyviä 
unionin tavoitteita ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Unioni voisi 
osallistua mainittuihin kumppanuuksiin 
myöntämällä rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu perussopimuksen 
187 artiklan nojalla päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

tutkimuksella ja innovoinnilla voidaan 
edistää laajempia kilpailukykyyn liittyviä 
unionin tavoitteita, vivuttaa yksityisiä 
investointeja ja auttaa vastaamaan 
yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kyseisten 
kumppanuuksien toiminnan olisi oltava 
kaikkien kumppaneiden tasapuolisen 
panoksen ilmentymä, kumppanuuksien 
olisi oltava vastuussa niille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisesta ja niiden olisi 
toimittava tutkimukseen, kehitykseen ja 
innovointiin liittyvien unionin strategisten 
tavoitteiden mukaisesti. Tällaisten 
kumppanuuksien hallinnon ja 
toteutuksen olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta, ja 
samalla olisi annettava monenlaisille 
erityisaloillaan aktiivisille sidosryhmille 
mahdollisuus osallistua. Unioni voisi 
osallistua mainittuihin kumppanuuksiin 
myöntämällä rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka on perustettu perussopimuksen 
187 artiklan nojalla päätöksen 
N:o 1982/2006/EY mukaisesti.

__________________ __________________
10 EUVL … (Horisontti 2020
-puiteohjelma).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o .../2013, annettu ... 
päivänä ...kuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 
2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 
...).

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan teksti Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa 
asetuksessa vahvistettuihin periaatteisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelman (2014–
2020) täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta […] 2013 tehdyn
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/201311

mukaisesti olisi myönnettävä lisätukea 
yhteisyrityksille, jotka on perustettu
päätöksen N:o 1982/2006/EY nojalla 
päätöksessä (EU) N:o […]/2013
täsmennetyin edellytyksin.

(5) Horisontti 2020 -puiteohjelman ja
neuvoston päätöksen (EU) N:o .../201311

mukaisesti voidaan myöntää lisätukea 
yhteisyrityksille, jotka on perustettu
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja 
etenkin sen 25 artiklassa täsmennetyin 
edellytyksin, sekä noudattaen 
täysimääräisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa vahvistettuja yleisiä 
periaatteita ja erityisesti sukupuolten tasa-
arvoa ja rajoittamatonta käyttöoikeutta 
koskevia periaatteita.

__________________ __________________
11 EUVL … (Horisontti 2020
-puiteohjelman erityisohjelma).

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan teksti Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa 
asetuksessa vahvistettuihin periaatteisiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 

(8) Lääketieteen tulevaisuuteen liittyvää 
tutkimusta toteutetaan aloilla, joilla 
yhteiskunnallisten, kansanterveydellisten ja 
biolääketieteen alan kilpailukykyä 
koskevien tavoitteiden yhdistelmä 
edellyttää varojen kokoamista yhteen ja 
yhteistyön edistämistä julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä pk-yrityksien 
osallistuessa toimintaan. Aloitteen 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
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koskemaan kaikkea biotieteen alalla 
toteutettavaa tutkimusta ja innovointia.
Alat olisivat kansanterveydellisesti 
merkittäviä, kuten Maailman 
terveysjärjestön kertomuksessa Priority 
medicines for Europe and the World 
todetaan; kertomusta saatetaan parhaillaan 
ajan tasalle ja uusi versio on tarkoitus 
julkaista vuonna 2013. Aloitteella olisi 
näin ollen pyrittävä osallistamaan entistä 
useammat kumppanit – kuten markkina-
arvoltaan keskisuuret yritykset (mid-cap) –
jotka edustavat eri aloja (esimerkiksi 
biolääketieteellinen kuvantaminen, 
lääketieteellinen tietotekniikka, 
diagnoosimenetelmät ja/tai eläinten 
terveyteen liittyvät teollisuuden alat).
Laajemmalla osallistamisella edistettäisiin 
uusien lähestymistapojen ja tekniikan 
kehittämistä sellaisten sairauksien 
ennaltaehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi ja 
hoitamiseksi, jotka vaikuttavat 
merkittävästi kansanterveyteen.

koskemaan kaikkea sellaista biotieteen 
alalla toteutettavaa tutkimusta ja 
innovointia, jonka osalta on osoitettu, että 
tämä väline tuottaa lisäarvoa. Alat olisivat 
kansanterveydellisesti merkittäviä, kuten 
Maailman terveysjärjestön kertomuksessa 
Priority medicines for Europe and the 
World todetaan; kertomusta saatetaan 
parhaillaan ajan tasalle, ja vuonna 2013 on 
tarkoitus julkaista uusi versio, jossa on 
otettu huomioon muut kansainväliset 
aloitteet, kuten WHO:n alaisuudessa 
toimiva tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoitusta ja koordinointia pohtiva 
asiantuntijoiden neuvoa-antava työryhmä.  
Aloitteella olisi näin ollen pyrittävä 
osallistamaan entistä useammat kumppanit 
– kuten pienet ja keskisuuret yritykset ja
markkina-arvoltaan keskisuuret yritykset
(mid-cap) – jotka edustavat eri aloja
(esimerkiksi biolääketieteellinen 
kuvantaminen, lääketieteellinen 
tietotekniikka, diagnoosimenetelmät ja/tai 
eläinten terveyteen liittyvät teollisuuden 
alat), ja osallistumisasteen olisi oltava yksi 
niistä vertailuarvoista, joiden perusteella 
IMI-yhteisyrityksen menestystä 
arvioidaan jälkikäteen. Laajemmalla 
osallistamisella, joka käsittää myös 
tutkimusorganisaatioiden, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja riippumattomien potilasjärjestöjen 
antaman tarkoituksenmukaisen 
panoksen, edistettäisiin uusien 
lähestymistapojen ja tekniikan kehittämistä 
sellaisten sairauksien 
ennaltaehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi ja 
hoitamiseksi, jotka vaikuttavat 
merkittävästi kansanterveyteen.

Or. en

Perustelu

Väliarvioinnissa ehdotettiin sidosryhmien IMI-yhteisyritykseen osallistumisen laajentamista. 
Lisäksi sen jälkeen, kun WHO:n tutkimuksen ja kehittämisen rahoitusta ja koordinointia 
pohtiva asiantuntijoiden neuvoa-antava työryhmä julkisti raporttinsa toukokuussa 2013 
pidetyssä maailman terveyskokouksessa, WHO:n jäsenvaltiot hyväksyivät päätöslauselman, 
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johon sisältyy tutkimuksen ja kehittämisen demonstrointihankkeiden nopeaa määrittämistä 
koskeva prosessi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Aloitetta jatkettaessa olisi myös 
otettava huomioon kokemukset, joita on 
saatu IMI-yhteisyrityksen toimintaan 
liittyen, kuten sen väliarvioinnin tulokset
ja sidosryhmien suositukset,14 ja aloite 
olisi pantava täytäntöön noudattaen 
tarkoitusta paremmin vastaavia rakenteita 
ja sääntöjä, jotta tehostetaan toimintaa ja 
varmistetaan sen yksinkertaistaminen.
Tässä tarkoituksessa Innovatiiviset 
lääkkeet 2 -aloitetta toteuttavan 
yhteisyrityksen, jäljempänä ’IMI2-
yhteisyritys’, olisi hyväksyttävä tarpeitaan 
vastaavia varainhoitoa koskevia sääntöjä
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä 
25 päivänä lokakuuta 2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevan 209 artiklan mukaisesti15.

(9) Aloitetta jatkettaessa olisi otettava 
huomioon sen väliarvioinnin tulokset ja 
sidosryhmien suositukset14 erityisesti 
Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta 
koskevasta immateriaalioikeuspolitiikasta 
esitettyjen huolenaiheiden osalta, ja 
varmistettava sen hallinnointia koskevien 
sääntöjen tarkentaminen. Aloitetta 
jatkettaessa olisi myös otettava huomioon 
kokemukset, joita on saatu IMI-
yhteisyrityksen toimintaan liittyen, ja aloite 
olisi pantava täytäntöön noudattaen 
tarkoitusta paremmin vastaavia rakenteita 
ja sääntöjä, jotta tehostetaan toimintaa ja 
varmistetaan sen yksinkertaistaminen.
Tässä tarkoituksessa Innovatiiviset 
lääkkeet 2 -aloitetta toteuttavan 
yhteisyrityksen, jäljempänä ’IMI2-
yhteisyritys’, olisi hyväksyttävä tarpeitaan 
vastaavia varainhoitoa koskevia sääntöjä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 
olevan 209 artiklan mukaisesti15.

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 15 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. 1).
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Or. en

Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen olisi perustuttava oppimisprosessiin, ja sillä olisi korjattava 
arvioinneissa ja päivittäisessä toiminnassa havaitut puutteet.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Osallistuttaessa IMI2-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin olisi 
noudatettava …2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o … /2013 tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevista säännöistä16.

(14) Osallistuttaessa IMI2-yhteisyrityksen 
rahoittamiin epäsuoriin toimiin olisi 
noudatettava …2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o … /201316. IMI2-yhteisyrityksen olisi 
varmistettava, että osallistujat suojelevat, 
hyödyntävät ja levittävät tuloksia siten, 
että varmistetaan tutkimustietojen laaja 
leviäminen ja hyödyntäminen ja 
lopputuotteen kohtuuhintainen saatavuus.

__________________ __________________
16 EUVL … (Horisontti 2020
-puiteohjelman osallistumissäännöt).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o.../2013, annettu ... 
päivänä ...kuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman Horisontti 
2020 (2014–2020) osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevista säännöistä 
ja asetuksen (EY) N:o 1906/2006 
kumoamisesta (EUVL ...).

Or. en

Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen hankkeiden tuloksena saatujen tietojen jakaminen on olennaisen tärkeää 
yhteistyöprosessien ja kumulatiivisten prosessien vahvistamiseksi ja tieteellisen tiedon 
lisäämiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Rajoittamatta tämän asetuksen 
11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
väliarvioinnin toteuttamista olisi yhteisistä 
teknologia-aloitteista – ottaen huomioon, 
että ne ovat erityisiä rahoitusvälineitä –
tehtävä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa 
koskevan asetuksen 32 artiklan mukainen 
perusteellinen väliarviointi, jossa olisi 
erityisesti tarkasteltava niiden avoimuutta, 
läpinäkyvyyttä, tuloksellisuutta ja 
tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistus Horisontti 2020 –puiteohjelmaa koskevan asetuksen 32 artiklaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 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 mukaisesti 
riippumaton tilintarkastuselin tarkastaa 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
209 artiklassa tarkoitettujen elimien tilit 
ja antaa lausunnon muun muassa tilien 
luotettavuudesta ja tilien perustana 
olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilejä ei pitäisi 
tarkastaa kahteen kertaan. Tämän takia 
on perusteltua, että 
tilintarkastustuomioistuin ei tarkasta 

Poistetaan.
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IMI2-yhteisyrityksen tilejä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että IMI2-yhteisyrityksen kirjanpito olisi jätettävä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkasteltavaksi, jotta varmistetaan, että budjettivallan käyttäjä 
voi arvioida suoraan yhteisten teknologia-aloitteiden toimintaa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) IMI2-yhteisyrityksen olisi 
toimittava avoimesti, ja sen olisi 
toimitettava kaikki asiaan kuuluvat 
saatavilla olevat tiedot asianmukaisille 
elimille sekä edistettävä toimintaansa 
vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Haasteisiin perustuvan 
lähestymistavan soveltamiseksi tarvitaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
Yhteiskunnalliset haasteet 
-painopistealueeseen sisältyvän ”Terveys, 
väestönmuutos ja hyvinvointi” 
-erityistavoitteen mukaisen tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan koordinoitua 
strategista suunnittelua. Tukemalla 
tutkimus- ja innovointiprioriteettien 
määrittämistä terveyttä käsittelevän 
tiedelautakunnan olisi myötävaikutettava 
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pirstoutumisen välttämiseen ja 
varmistettava, että kyseistä 
yhteiskunnallista haastetta koskevilla eri 
rahoitusvälineillä, IMI2-yhteisyritys 
mukaan luettuna, edistetään kaikkien 
kansalaisten elinikäisen terveyden ja 
hyvinvoinnin koordinoitua parantamista.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukautus Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 12 artiklaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa innovatiivisia lääkkeitä 
koskevan yhteisen teknologia-aloitteen
tavoitteiden saavuttamiseen ja erityisesti

b) tukea Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
vahvistettujen tutkimus- ja 
innovointiprioriteettien mukaisesti 
innovatiivisia lääkkeitä koskevalle 
yhteiselle teknologia-aloitteelle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Maailman terveysjärjestön määrittämillä 
ensisijaislääkkeillä (priority medicines) 
tehtyjen kliinisten kokeiden 
onnistumisasteen lisääminen

i) Maailman terveysjärjestön hoito- ja 
kansanterveydellisiä tarpeita varten
määrittämillä ensisijaislääkkeillä (priority 
medicines) tehtyjen innovatiivisten
kliinisten kokeiden onnistumisasteen 
lisääminen 

Or. en
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IMI-yhteisyrityksen ei tulisi rahoittaa kaikkia kliinisiä kokeita, kuten se nyt tekee Alzheimerin 
taudin osalta, vaan ainoastaan innovatiivisia kokeita.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) uusien hoitomenetelmien kehittäminen 
sellaisia sairauksia varten, joiden kohdalla 
hoitotarpeita on runsaasti täyttämättä, 
kuten Alzheimerin tauti, ja rajoitetusti 
markkinakannustimia, kuten 
mikrobilääkeresistenssin osalta

iii) uusien rokotteiden, 
diagnostiikkamenetelmien, lääkkeiden ja
hoitomenetelmien kehittäminen sellaisia 
sairauksia varten, joiden kohdalla 
hoitotarpeita on runsaasti täyttämättä, 
kuten Alzheimerin tauti, ja rajoitetusti 
markkinakannustimia, kuten köyhyyteen 
liittyvien ja laiminlyötyjen tautien sekä 
yleisesti mikrobilääkeresistenssin osalta

Or. en

Perustelu

Hoitomenetelmät ovat rokotteiden, diagnostiikan ja lääkkeiden ohella vain yksi osa 
laajempaa tarvetta innovoida terveyden alalla.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) parantaa nykyistä lääkkeiden 
kehittämisprosessia tarjoamalla tukea 
välineiden, normien ja lähestymistapojen 
kehittämiseen säänneltyjen 
terveystuotteiden vaikuttavuuden, 
turvallisuuden ja laadun arvioimiseksi.

vi) parantaa nykyistä lääkkeiden 
kehittämisprosessia tarjoamalla tukea 
välineiden, normien ja lähestymistapojen 
kehittämiseen säänneltyjen 
terveystuotteiden vaikuttavuuden, 
tehokkuuden, turvallisuuden, hoidollisen 
edun ja laadun arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Alan kirjallisuus osoittaa, että hoidollista lisäarvoa tarjoavia uusia lääkkeitä on vähän.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi a) myötävaikuttaa avoimeen 
innovointijärjestelmään siirtymiseen 
yhteistyöprosessien ja kumulatiivisten 
prosessien vahvistamiseksi ja tieteellisen 
tiedon lisäämiseksi varmistamalla IMI2-
yhteisyrityksen hankkeiden tuloksena 
saatujen tietojen laaja-alainen jakaminen.

Or. en

Perustelu

IMI2-yhteisyrityksen hankkeiden tuloksena saatujen tietojen jakaminen on siksi olennaisen 
tärkeää yhteistyöprosessien ja kumulatiivisten prosessien vahvistamiseksi ja tieteellisen 
tiedon lisäämiseksi. Tietojen jakaminen voi myös lisätä tutkimuksen avoimuutta ja 
vastuullisuutta sekä vahvistaa sen luotettavuutta, kun muut tutkijat voivat toistaa tai laajentaa 
analyyseja.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista yhteisyrityksen 
toimiin Horisontti 2020 --puiteohjelman 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukautus Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 18 artiklaan.
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusosuus, EFTA-maiden 
määrärahat mukaan luettuna, IMI2-
yhteisyritykseen hallinnollisten 
kustannuksien ja toimintakustannuksien 
kattamiseksi on enintään 
1 725 miljoonaa euroa, joka muodostuu 
seuraavasti:

Unionin rahoitusosuus, EFTA-maiden 
määrärahat mukaan luettuna, IMI2-
yhteisyritykseen hallinnollisten 
kustannuksien ja toimintakustannuksien 
kattamiseksi on enintään 
1 509 miljoonaa euroa, joka muodostuu 
seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa IMI2-yhteisyrityksen budjetin leikkaamista 12,5 prosentilla sen 
seurauksena, että monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä terveyden alan 
tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalla yhteisen teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei 
vaarantuisi.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

a) Enintään 1 500 miljoonaa euroa, joka
vastaa EFPIA:n tai siihen kuuluvien 
oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuutta,

a) Enintään 1 312 miljoonaa euroa, joka
lisätään EFPIA:n tai siihen kuuluvien 
oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuuteen,

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa IMI2-yhteisyrityksen budjetin leikkaamista 12,5 prosentilla sen 
seurauksena, että monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä terveyden alan 
tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalla yhteisen teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei 
vaarantuisi.
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

b) Enintään 225 miljoonaa euroa, joka
vastaa muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuuksia.

b) Enintään 197 miljoonaa euroa, joka
lisätään muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien tai niihin 
kuuluvien oikeussubjektien tai niiden 
liitännäisosallistujien rahoitusosuuteen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä ehdottaa IMI2-yhteisyrityksen budjetin leikkaamista 12,5 prosentilla sen 
seurauksena, että monivuotisessa rahoituskehyksessä vähennettiin Horisontti 2020 
-puiteohjelman kokonaismäärärahoja, jotta herkkä tasapaino yhtäällä terveyden alan 
tutkimusyhteistyön rahoituksen ja toisaalla yhteisen teknologia-aloitteen rahoituksen välillä ei 
vaarantuisi.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) IMI2-yhteisyrityksen toimintaan liittyvät 
erityiset suorituskykyindikaattorit;

c) liitteessä tarkoitetut IMI2-
yhteisyrityksen toimintaan liittyvät erityiset 
suorituskykyindikaattorit;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Raportointi ja arviointi
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Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin. 
Komissio toimittaa väliarvioinnin 
päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018.

1. Komissio toteuttaa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2017 IMI2-
yhteisyritystä koskevan väliarvioinnin, 
jossa otetaan huomioon terveyttä 
käsittelevän tiedelautakunnan Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti laatima 
lausunto. Arviointiin on sisällytettävä 
muun muassa yksityiskohtainen analyysi, 
joka perustuu IMI2-yhteisyrityksen 
välivaiheen tulosten vertaamiseen tämän 
asetuksen liitteeseen sisältyvän 
yhtiöjärjestyksen 18 a lausekkeessa 
lueteltuihin erityisiin indikaattoreihin.
IMI2-yhteisyrityksen väliarviointi on osa 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
väliarviointia ja toteutetaan sen 
yhteydessä. Komissio toimittaa 
väliarvioinnin päätelmät ja niihin liittyvät 
huomautuksensa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2018.

Or. en

Perustelu

Terveyttä käsittelevän tiedelautakunnan vastuulla on varmistaa Terveys-haasteen 
painopistealueiden keskinäinen yhdenmukaisuus, ja sitä olisi siksi kuultava 
arviointiprosessissa. Tällä tarkistuksella otetaan lisäksi huomioon muutokset Horisontti 2020 
-asetuksen 26 artiklaan, jossa sisäisen johdonmukaisuuden edistämiseksi todetaan selkeästi, 
että yhteiset teknologia-aloitteet kuuluvat Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnin 
piiriin.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
IMI2-yhteisyrityksen edistymisestä. Tähän 
kertomukseen sisällytetään 
täytäntöönpanoa koskevat tiedot, mukaan 
lukien esitettyjen ehdotusten lukumäärä, 
rahoituksen saajiksi valittujen ehdotusten 
lukumäärä, osallistujatyypit, myös pk-
yritykset, sekä maakohtaiset tilastot.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin IMI2-
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta sisältyy 
vastuuvapauteen, jonka Euroopan 
parlamentti myöntää neuvoston 
suosituksesta komissiolle menettelyllä, 
josta määrätään perussopimuksen 
319 artiklassa.

1. Talousarvion toteuttamista koskeva 
vastuuvapaus unionin IMI2-
yhteisyritykselle myöntämästä 
rahoitusosuudesta myönnetään asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 
209 artiklassa tarkoitettuihin yhteisön 
elimiin sovellettavaa 
vastuuvapausmenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa ei mainita vastuuvapausmenettelyä, ja 
esittelijä katsoo siksi, että yhteisten teknologia-aloitteiden vastuuvapaus olisi sisällytettävä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettuihin yhteisön elimiin 
sovellettavaan vastuuvapausmenettelyyn.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
komissio voi päättää toteuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetut tarkastukset IMI2-
yhteisyrityksestä rajoitusta saaneiden 
osallistujien kohdalla.

2. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
komissio voi päättää toteuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetut tarkastukset IMI2-
yhteisyrityksestä rahoitusta saaneiden tai 
IMI2-yhteisyrityksen rahoittamaa 
toimintaa tukeneiden osallistujien 
kohdalla.

Or. en

Perustelu

Tarkastusten olisi koskettava kaikkia kumppaneita, jotka osallistuvat IMI2-yhteisyrityksen 
tutkimus- ja innovointitoimintaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) komissio ja tilintarkastustuomioistuin 
suorittamaan mainittuja tarkastuksia IMI2-
yhteisyrityksestä rahoitusta saavien
osallistujien osalta komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle annettujen 
valtuuksien mukaisesti.

b) komissio ja tilintarkastustuomioistuin 
suorittamaan mainittuja tarkastuksia IMI2-
yhteisyrityksen rahoittamiin tutkimus- ja 
innovointitoimiin osallistujien osalta 
komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle annettujen 
valtuuksien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto 
voi päättää asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
täytäntöönpanoa koskevista käytännön 
järjestelyistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Järjestelyistä, joiden mukaisesti EU:n toimielinten on asetettava asiakirjojaan saataville, on 
jo säädetty asetuksessa (EY) N:o 1049/2001.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] sovelletaan 
IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. 
Asetuksen nojalla IMI2-yhteisyritystä 
pidetään rahoituselimenä ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuorille toimille liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen 
mukaisesti.

Asetusta (EU) N:o … [Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] sovelletaan 
IMI2-yhteisyrityksen rahoittamiin toimiin. 
Asetuksen nojalla IMI2-yhteisyritystä 
pidetään rahoituselimenä ja se myöntää 
rahoitustukea epäsuorille toimille liitteessä 
olevan yhtiöjärjestyksen 1 lausekkeen 
mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o… [Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumista ja tulosten 
levittämistä koskevat säännöt] 1 artiklan 
3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia on 
sovellettava johdonmukaisesti, jotta 
taataan osallistujien oikeusvarmuus ja 
menettelyä koskeva varmuus, annetaan 
mahdollisimman laajalle pk-yritysten ja 
markkina-arvoltaan keskisuurten 
yritysten joukolle mahdollisuus osallistua 
ja varmistetaan osallistujien tasapuolinen 
ja oikeudenmukainen kohtelu IMI2-
yhteisyrityksen hankkeiden tuottamien 
tulosten omistamisen ja niihin 
tutustumisen osalta.
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Or. en

Perustelu

Esittelijä tukee voimakkaasti ajatusta siitä, että kaikkiin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettuihin toimiin, myös yhteisiin teknologia-aloitteisiin, on sovellettava samoja sääntöjä, 
eli osallistumista koskevia sääntöjä. Mikäli on tarpeen poiketa tästä yleisestä säännöstä, 
poikkeuksen soveltamisalan olisi oltava pienin mahdollinen ja samalla olisi varmistettava, 
että sillä ei aseteta esteitä minkään sellaisen toimijan osallistumiselle, joka voi 
myötävaikuttaa IMI2-yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mahdolliset asetuksen (EY) 
N:o 73/2008 mukaiset käyttämättömät
määrärahat siirretään IMI2-
yhteisyritykselle.

5. Asetuksen (EY) N:o 73/2008 mukaisista 
käyttämättömistä määrärahoista voidaan 
siirtää ainoastaan määrärahat, jotka ovat 
välttämättömiä IMI-yhteisyrityksen 
julkistamista ehdotuspyynnöistä 
aiheutuvien hallinnollisten menojen 
kattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Mahdolliset IMI1-yhteisyrityksen käyttämättömät määrärahat, pois lukien välttämättömät 
määrärahat IMI1-yhteisyrityksen alasajoon liittyvien hallinnollisten menojen kattamiseksi, 
olisi käytettävä seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman hankkeiden rahoittamiseen, 
esimerkiksi varallaololuetteloon otettujen hankkeiden tukemiseen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hankkia käyttöön tarvittavat julkisen ja 
yksityisen sektorin voimavarat IMI2-
yhteisyrityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

(a) vivuttaa yksityisiä investointeja ja 
hankkia käyttöön tarvittavat julkisen ja 
yksityisen sektorin voimavarat IMI2-
yhteisyrityksen tavoitteiden 
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saavuttamiseksi;

Or. en

Perustelu

Yhteisillä teknologia-aloitteilla odotetaan olevan merkittävä vipuvaikutus yksityisiin 
investointeihin ja niihin liittyvään taloudelliseen toimintaan, koska ne voivat yhdistää 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta saatua rahoitusta muihin julkisen rahoituksen lähteisiin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkistaa säännöllisesti IMI2-
yhteisyrityksen strategista 
tutkimusohjelmaa ja tehdä siihen sen 
toteutusaikana tieteen kehityksen 
edellyttämät tarkistukset;

(b) tarkistaa säännöllisesti IMI2-
yhteisyrityksen strategista 
tutkimusohjelmaa ja tehdä siihen sen 
toteutusaikana tieteen kehityksen 
edellyttämät tarkistukset kuultuaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
sisältyvää terveyttä käsittelevää 
tiedelautakuntaa Horisontti 2020 –
puiteohjelmaa koskevan asetuksen 
12 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Koska terveyttä käsittelevän tiedelautakunnan vastuulla on varmistaa Terveys-haasteen 
painopistealueiden keskinäinen yhdenmukaisuus, esittelijä katsoo, että lautakunnan antama 
panos voi hyödyttää IMI2-yhteisyrityksen strategista tutkimusohjelmaa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 

(c) luoda ja kehittää tiivistä ja pitkäaikaista 
yhteistyötä unionin, muiden osakkaiden, 
assosioituneiden kumppanien ja muiden 
sidosryhmien, kuten alan muun 
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teollisuuden, sääntelyelimien, 
potilasjärjestöjen, tiedelaitosten ja 
kliinisten tutkimuskeskusten välillä, sekä 
alan teollisuuden ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä;

teollisuuden, sääntelyelimien, 
riippumattomien potilasjärjestöjen, tiede-
ja tutkimuslaitosten ja kliinisten 
tutkimuskeskusten välillä, sekä alan 
teollisuuden ja tiedelaitosten välistä 
yhteistyötä varmistaen samalla, että 
osallistujien joukko on mahdollisimman 
laaja niin maantieteellisesti kuin 
osallistujien koon osalta;

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että sidosryhmien osallistuminen laajalla rintamalla parantaa IMI2-
yhteisyrityksen tuloksia ja lisää sen painoarvoa.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tukea tehokkaasti biotieteiden alan 
tutkimusta ja innovointia pääasiassa 
avustuksien välityksellä;

(e) tukea tehokkaasti biotieteiden alan 
kilpailua edeltävän vaiheen tutkimusta ja 
innovointia pääasiassa avustuksien 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) määritellä ja toteuttaa IMI2-
yhteisyrityksen vuotuinen työsuunnitelma 
pääasiassa ehdotuspyyntöjen välityksellä;

(f) määritellä ja toteuttaa IMI2-
yhteisyrityksen vuotuinen työsuunnitelma 
pääasiassa avointen ja kilpailuun 
perustuvien ehdotuspyyntöjen välityksellä;

Or. en
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Perustelu

Kaikkien yhteisiä teknologia-aloitteita koskevien yhteisyritysten järjestämien 
ehdotuspyyntöjen on oltava avoimia ja kilpailuun perustuvia. Rahoitettavat ehdotukset on 
valittava tieteellistä huippuosaamista koskevan määräävän kriteerin perusteella.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) käynnistää ehdotuspyyntöjä ja kaikkia 
muita tarvittavia menettelyjä rahoituksen 
myöntämiseksi, arvioida ehdotuksia, 
myöntää rahoitusta hankkeille 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti 
saatavilla olevien varojen rajoissa;

(g) käynnistää avoimia ja kilpailuun 
perustuvia ehdotuspyyntöjä ja kaikkia 
muita tarvittavia menettelyjä rahoituksen 
myöntämiseksi, arvioida ehdotuksia, 
myöntää rahoitusta hankkeille 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti 
saatavilla olevien varojen rajoissa;

Or. en

Perustelu

Kaikkien yhteisiä teknologia-aloitteita koskevien yhteisyritysten järjestämien 
ehdotuspyyntöjen on oltava avoimia ja kilpailuun perustuvia. Rahoitettavat ehdotukset on 
valittava tieteellistä huippuosaamista koskevan määräävän kriteerin perusteella.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) julkaista hankkeita koskevaa tietoa, 
mukaan luettuina osallistujien nimet ja 
IMI2-yhteisyrityksen kullekin 
osallistujalle myöntämän 
rahoitusosuuden määrä;

Or. en
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Perustelu

Aina kun on kyse julkisista investoinneista, yhteiset teknologia-aloitteet mukaan luettuina, on 
avoimuuden oltava mahdollisimman kattava. Jotta IMI2-yhteisyrityksen tuottamaa lisäarvoa 
voidaan arvioida ja se voidaan perustella, on kaikista siitä rahoitetuista hankkeista 
tiedotettava avoimesti.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) toteuttaa tiedotus-, viestintä-, 
hyödyntämis- ja tulostenlevittämistoimia 
soveltamalla soveltuvin osin 
asetuksen (EU) N:o (…)/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelma] 
22 artiklan säännöksiä;

(h) toteuttaa tiedotus-, viestintä-, 
hyödyntämis- ja tulostenlevittämistoimia 
soveltamalla Horisontti 2020
-puiteohjelmaa koskevan asetuksen 
28 artiklan säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 osa – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) järjestää vähintään vuosittain 
sidosryhmien kanssa kokous, jossa pyritään 
varmistamaan IMI2-yhteisyrityksen 
tutkimustoimien avoimuus ja läpinäkyvyys 
sidosryhmien suuntaan;

(i) järjestää vähintään vuosittain 
sidosryhmien kanssa kokous, jossa pyritään 
varmistamaan IMI2-yhteisyrityksen 
tutkimustoimien avoimuus, läpinäkyvyys 
ja vastuullisuus sidosryhmien suuntaan
sidosryhmäfoorumin välityksellä;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 osa – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan 
yhtiöjärjestyksen hyväksymisen jälkeen 
Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten 
liitto, jäljempänä ’EFPIA’.

(b) kirjallisella vahvistuksella tapahtuvan 
yhtiöjärjestyksen hyväksymisen jälkeen 
Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten 
liitto, jäljempänä ’EFPIA’, Sveitsin 
lainsäädännön mukaisesti rekisteröity 
(rekisteröintinumero 4749) voittoa 
tavoittelematon järjestö, jonka pysyvä 
toimipaikka on Bryssel, Belgia.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla on 50 prosenttia 
äänimäärästä. Komission äänioikeus on 
jakamaton. Jokainen osakas voi jakaa 
äänimääränsä hallintoneuvostossa olevien 
edustajiensa kesken. Osakkaiden on 
pyrittävä kaikin tavoin 
yhteisymmärrykseen. Jollei sitä saavuteta, 
hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
vähintään 75 prosentin enemmistöllä 
kaikista äänistä, mukaan lukien niiden 
äänet, jotka eivät ole läsnä.

Komissiolla on 50 prosenttia 
kokonaisäänimäärästä. Komission 
äänioikeus on jakamaton. Jokainen osakas 
voi jakaa äänimääränsä hallintoneuvostossa 
olevien edustajiensa kesken. Osakkaiden 
on pyrittävä kaikin tavoin 
yhteisymmärrykseen. Jollei sitä saavuteta, 
hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
vähintään 75 prosentin enemmistöllä 
kaikista äänistä, mukaan lukien niiden 
äänet, jotka eivät ole läsnä.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtaja osallistuu hallintoneuvoston 

Valtioiden edustajien ryhmän 
puheenjohtaja osallistuu hallintoneuvoston 
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kokouksiin tarkkailijana. kokouksiin ja niissä käytyihin 
keskusteluihin tarkkailijana, mutta 
hänellä ei ole äänioikeutta.

Tieteellisen komitean puheenjohtajalla on 
oikeus osallistua hallintoneuvoston 
kokouksiin ja niissä käytyihin 
keskusteluihin, mutta hänellä ei ole 
äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 6 osa – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Hallintoneuvosto vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) hyväksyä pääjohtajan tiiviissä 
yhteistyössä 7 lausekkeen 2 kohdan q 
alakohdassa tarkoitettujen neuvoa-antavien 
ryhmien kanssa ehdottama vuotuinen 
työsuunnitelma ja vastaavat menoarviot 
tieteellisen komitean ja valtioiden 
edustajien ryhmän kuulemisen jälkeen;

(h) hyväksyä pääjohtajan tiiviissä 
yhteistyössä 7 lausekkeen 2 kohdan q 
alakohdassa tarkoitettujen neuvoa-antavien 
ryhmien kanssa ehdottama vuotuinen 
työsuunnitelma ja vastaavat menoarviot 
tieteellisen komitean ja valtioiden 
edustajien ryhmän sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa säädetyn terveyttä 
käsittelevän tiedelautakunnan kuulemisen 
jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) hyväksyä luettelo rahoituksen saajiksi 
valituista ehdotuksista;

(m) hyväksyä luettelo rahoituksen saajiksi 
valituista ehdotuksista noudattaen 
paremmuusjärjestystä, jonka 
riippumattomista asiantuntijoista 
koostuva lautakunta on vahvistanut 
asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 
2020 -puiteohjelman osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevat säännöt] 
40 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Mukautus Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista koskevan asetuksen 37 artiklaan.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 osa – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) perustaa tarvittaessa neuvoa-antavia 
ryhmiä IMI2-yhteisyrityksen elimien 
lisäksi;

(q) perustaa tarvittaessa avointen 
ehdotuspyyntöjen välityksellä neuvoa-
antavia ryhmiä IMI2-yhteisyrityksen 
elimien lisäksi;

Or. en

Perustelu

Uusien neuvoa-antavien ryhmien perustamisen ja niiden jäsenten nimittämisen on 
tapahduttava mahdollisimman avoimesti ja riippumattomien kriteereiden perusteella.
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 9 osa – 4 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(k a) panna oikea-aikaisesti täytäntöön 
IMI-yhteisyrityksen loppuarvioinnin, 
IMI2-yhteisyrityksen väliarvioinnin tai 
IMI2-yhteisyrityksen toiminnan 
mahdollisten muiden asiaan liittyvien 
arviointien perusteella annetut suositukset 
ja seurata niitä;

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
seitsemän jäsentä; heidät nimitetään yhden
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan yhden 
vuoden toimikaudeksi.

1. Tieteelliseen komiteaan kuuluu enintään 
15 jäsentä; heidät nimitetään kahden
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Tieteellinen komitea valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan yhden 
vuoden toimikaudeksi. Komitean 
kokoonpanossa on pyrittävä sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 
16 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntijoita voidaan tarvittaessa Asiantuntijoita voidaan tarvittaessa 
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nimittää lisää erityisten tehtävien 
hoitamiseksi rajoitetuksi ajaksi.

nimittää lisää erityisten tehtävien 
hoitamiseksi rajoitetuksi ajaksi, ja heidän 
valinnassaan on noudatettava samaa 
menettelyä kuin tieteellisen komitean 
pysyvien jäsenten kohdalla.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto vahvistaa erityiset 
arviointiperusteet ja menettelyn tieteellisen 
komitean kokoonpanon valintaa varten ja 
nimittää jäsenet. Hallintoneuvosto ottaa 
huomioon IMI2-yhteisyritykseen 
osallistuvien valtioiden edustajien ryhmän
ehdottamat mahdolliset ehdokkaat.

3. Hallintoneuvosto vahvistaa erityiset 
arviointiperusteet ja menettelyn tieteellisen 
komitean kokoonpanon valintaa varten ja 
nimittää jäsenet. Hallintoneuvosto valitsee 
jäsenensä IMI2-yhteisyritykseen 
osallistuvien valtioiden edustajien ryhmän
ehdottamien mahdollisten ehdokkaiden 
joukosta.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) antaa neuvoja vuotuisessa 
työsuunnitelmassa tarkasteltavista 
tieteellisistä painotuksista;

(a) antaa neuvoja vuotuisessa 
työsuunnitelmassa tarkasteltavista 
tieteellisistä painotuksista, myös 
luonnoksista ehdotuspyyntöjen teksteiksi;

Or. en
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Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) antaa koordinoidusti Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa säädetyn terveyttä 
käsittelevän tiedelautakunnan kanssa 
neuvoja strategiseen tutkimusohjelmaan 
sisällytettävistä tieteellisistä painotuksista;

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että tieteellistä johtajuutta olisi vahvistettava, erityisesti ottaen huomioon, 
että tieteellisen komitean asema vaikuttaa nyt heikentyneen IMI-yhteisyrityksen strategisten 
tutkimuslinjausten tarkistamisen (2010–2011) seurauksena.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle.

5. Tieteellinen komitea kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tieteellinen komitea voi omasta 
aloitteestaan antaa IMI2-yhteisyritykselle 
teknisiä, johtamis- tai tieteellisiä 
kysymyksiä koskevia suosituksia.
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IMI2-yhteisyrityksen on tiedotettava 
tieteelliselle komitealle toimista, joihin se 
on ryhtynyt tällaisten suositusten 
johdosta, ja perusteltava suositusten 
noudattamatta jättämisen syyt.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 10 osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tieteellinen komitea vahvistaa 
työjärjestyksensä.

7. Tieteellinen komitea vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kerran vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat kokouksiin.

2. Valtioiden edustajien ryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän 
puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
pääjohtaja tai heidän edustajansa 
osallistuvat kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) ohjelmien edistyminen IMI2-
yhteisyrityksessä ja sen tavoitteiden 
saavuttaminen;

(a) ohjelmien edistyminen IMI2-
yhteisyrityksessä ja sen tavoitteiden 
saavuttaminen, ehdotuspyyntöjen ja 
ehdotusten ja niiden tulosten 
arviointiprosessi mukaan luettuna;
annettujen tietojen on vastattava 
kattavuudeltaan ja 
yksityiskohtaisuudeltaan 
ohjelmakomitealle annettuja tietoja;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhteydet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaan;

(c) Horisontti 2020 -puiteohjelman 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vuotuiset työsuunnitelmat; (d) vuotuiset työsuunnitelmat, myös 
luonnokset ehdotuspyyntöjen teksteiksi;

Or. en
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) IMI2-yhteisyrityksen käsittelemän 
tietyn tutkimusprioriteetin Horisontti 2020 
-puiteohjelman säännölliseen 
ehdotuspyyntöön sisällyttämisen 
aiheellisuus, kun pyritään kehittämään 
uusia synergioita strategisesti 
merkittävien tutkimus- ja 
innovointitoimien kanssa;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukautus Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 19 artiklaan.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 11 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

6. Valtioiden edustajien ryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä ja asettaa sen yleisön 
saataville.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 18 a osa (uusi) 

Komission teksti



PE523.015v01-00 36/41 PR\1009315FI.doc

FI

Tarkistus

18 a – Indikaattorit
Edellä 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan seuraavien 
suorituskykyindikaattoreiden pohjalta:
Tieteellinen ja tekninen edistyminen

Indikaattori Tavoite
Yhteisyrityksen 
tavoitteiden 
saavuttamisen 
seuranta

Erityistavoitteiden 
saavuttamisen seuranta

Katso vaikutusten 
arviointia koskevan 
kertomuksen 3.2 kohta.

Perustettujen avoimen 
innovoinnin verkostojen 
lukumäärä

Kolme eri teollisuuden 
alojen välistä avoimen 
innovoinnin verkostoa ja 
kaksi kliinisen testaamisen 
verkostoa

Yhteisyrityksen 
ulkopuolisten strategisten 
linjauksien lukumäärä

Strategisia linjauksia 
kolmella tutkimusalalla, 
jotka on määritetty 
3.2 kohdan 
erityistavoitteissa

Luotujen kumppanuuksien 
lukumäärä

Kumppanuuksia 
16 tutkimusalalla, jotka on 
määritetty 3.2 kohdan 
erityistavoitteissa

Strategisten 
tutkimuslinjauksien 
täytäntöönpanon 
seuranta

Analysoitujen 
datapisteiden lukumäärä, 
jotta luodaan tasapuolinen 
sairauksia koskeva 
molekyylitaksonomia

5 miljoonaa datapistettä

Luokiteltujen sairauksien 
lukumäärä

4 sairauksiin liittyvää alaa

Analysoitujen kokeiden 
lukumäärä, jotta saadaan 
kokemuksia negatiivisista 
tuloksista

125 koetta

Taso, jolla terveyttä, 
väestörakenteen muutosta 
ja hyvinvointia koskevan 
politiikan tavoitteet otetaan 
huomioon

Strategisten 
tutkimuslinjausten 
yhteydessä on tarkasteltava 
Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskevan 
osittaisen yleisnäkemyksen 
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1.1.2 kohtaa, 1.2.2 kohtaa 
sekä osia 1.2.3 ja 
1.3.1 kohdasta

Yhteisyrityksen toiminnan seuranta
Hankkeiden valinta ja 
rahoituksen 
myöntäminen

Käsittelyaika 270 päivää

Maksuaika 30 päivää
Aikatauluun sitoutuminen Sidotut määrärahat ja 

vastaavasti käynnistetyt 
ehdotuspyynnöt

Pk-yrityksien 
osallistuminen ja hyödyt

Aluksi 20 prosenttia 
IMI2:n rahoituksesta 
myönnetty pk-yrityksille, 
niiden hyötymistä seurattu 
toisesta vuodesta alkaen: 
vähintään 70 prosenttia 
vastanneista pk-yrityksistä 
ilmoitti hyötyneensä 
teollisuuden ja/tai 
tutkijapiirejä edustavien 
kumppanien 
asiantuntemuksesta; 
80 prosenttia pk-yrityksistä 
ilmoitti, että tavoitteita ei 
olisi saavutettu ilman 
IMI2:n tukea.

Tutkimusohjelman 
tehokkuus

Julkaisujen lukumäärä Keskimäärin 20 julkaisua 
10 miljoonan euron 
rahoitusta kohden

Niiden julkaisujen 
vaikutus, joissa artikkeleita 
julkaistaan

Vaikutus keskimäärin 
10 prosenttia EU:n 
keskiarvoa suurempi

Julkaisujen vaikutus Lainauksia 20 prosenttia 
EU:n keskiarvoa enemmän

Patenttien lukumäärä Keskimäärin 
2 patenttihakemusta 
10 miljoonan euron 
rahoitusta kohden

T&k-intensiteetti Vuotuisten t&k-menojen 
osuutta EFPIA-liittoon 
kuuluvien yritysten 
kokonaismenoista koskevan 
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vuosittaisen vaihtelun 
prosenttiosuus 

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että yksityisten investointien vivuttamista koskevia säännöksiä olisi 
vahvistettava niiden näkyvyyden lisäämiseksi. Tarkistuksella otetaan siksi käyttöön uusi t&k-
intensiteettiä koskeva indikaattori EFPIA:han kuuluvia yrityksiä, IMI-yhteisyrityksen 
yhteisjäseniä, varten.
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PERUSTELUT

Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloite (IMI2) on seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa 
perustetun yhteisen teknologia-aloitteen IMI1:n työn jatkaja, mutta sen soveltamisala on 
toinen: painopiste siirtyy kilpailua edeltävän vaiheen biolääketieteen tutkimuksesta 
kansanterveyteen. IMI2-aloite laajentaa näin toiminta-alaansa koko innovointisykliin ja 
muihin biotieteen aloihin ja kattaa nyt tutkimuksen lisäksi myös innovatiisten lääkkeiden 
kaupallistamisen.

Kuten IMI1-aloitteen toisessa väliarvioinnissa todettiin, uusien järjestelmien tapaan 
aloitteessa on ollut paljon oppimista ja oppimisprosessi jatkuu nyt käsiteltävänä olevassa 
ehdotuksessa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että parantamisen varaa on edelleen jonkin verran 
tiettyjen kysymysten kohdalla, kuten:

yhdenmukaisuutta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan on lisättävä,

hallintorakenteesta on tehtävä avoimempi, vastuullisempi ja osallistavampi,

tieteellistä johtamista on vahvistettava.

Yhdenmukaisuus Horisontti 2020 -puiteohjelman kanssa 

Parlamentti noudatti Horisontti 2020 –puiteohjelman neuvotteluiden yhteydessä suosituksia, 
jotka asiantuntijaryhmä antoi seitsemännen puiteohjelman väliarvioinnissa ja sen jälkeen 
laaditussa parlamentin tarkastuskertomuksessa ja joissa kehotettiin ottamaan käyttöön yhdet 
ainoat säännöt koko ohjelmaa varten varmistaen samalla, että kaikki välineet ovat 
temaattisesti yhdenmukaisia ja tarjoavat selkeää eurooppalaista lisäarvoa. Koska yhteiset 
teknologia-aloitteet olivat aiheuttaneet erityistä huolta, parlamentti ponnisteli lujasti 
huolehtiakseen siitä, että kyseisissä välineissä pidettään tiukasti kiinni edellä mainituista 
periaatteista.

Puiteohjelmaa koskevan asetuksen 19 artiklassa vahvistetaan siten tämän välineen sekä 
yksilöintiä että hallinnointia koskevia kriteerejä kiinnittäen erityistä huomiota (i) välineen 
lisäarvon osoittamiseen, (ii) selkeiden ja mitattavissa olevien yhteiskunnallisten ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden määrittämiseen, (iii) yksityisen sektorin rahoitusosuuden 
ja EU:n talousarviosta otettavan rahoitusosuuden tasapainoon, (iv) osallistumista koskevien 
sääntöjen noudattamiseen, (v) täydentävyyteen Horisontti 2020 -puiteohjelman muiden osien 
suhteen, (vi) kaikkien kiinnostuneiden kumppaneiden osallistumiseen koko arvoketju 
huomioon ottaen ja (vii) hallintojärjestelmän avoimuuden, läpinäkyvyyden ja osallistuvuuden 
osoittamiseen.

Puiteohjelmaa koskevan asetuksen 26 artiklassa säädetään myös yhteisten teknologia-
aloitteiden perusteellisesta arvioimisesta Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnin 
yhteydessä, jolloin on arvioitava muun muassa aloitteiden avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja 
vaikuttavuutta.
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Horisontti 2020 –puiteohjelmaa koskevan asetuksen vaikutus näkyy myös seuraavissa tämän 
asetuksen säännöksissä:

 pk-yritysten osallistumisasteen lisääminen (katso Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskevan asetuksen 18 artikla), ottaen huomioon, että IMI-
hankkeisiin osallistujilta kerätyn kyselylomakkeen tulosten mukaan 
teollisuudella ja tiedemaailmalla ei ole juurikaan kiinnostusta jakaa tietojaan 
pk-yritysten kanssa;

 koordinointi Horisontti 2020 -puiteohjelmassa säädetyn terveyttä käsittelevän 
tiedelautakunnan kanssa (katso Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan 
asetuksen 12 artikla);

 Horisontti 2020 -puiteohjelman yleisten periaatteiden, kuten rajoittamaton 
käyttöoikeus ja sukupuolten tasa-arvo, tinkimätön noudattaminen (katso 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 15 ja 15 b artikla);

 varmuus siitä, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden piiriin 
kuuluvia aloja ei jätetä automaattisesti työohjelmien ulkopuolelle, sillä niillä 
on tarkoitus täydentää, eikä korvata, tavanomaisia ylikansallisia 
yhteistyöhankkeita (katso Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen 
19 artikla);

 laiminlyödyn ja köyhyyteen liittyvän tuotekehityksen ottaminen mukaan (katso 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan asetuksen liite, terveyteen liittyvä 
haaste).

Budjetti

Huolimatta parlamentin toistuvasti esittämästä suosituksesta osoittaa Horisontti 2020
-puiteohjelmalle 100 miljardin euron suuruinen budjetti päätti neuvosto leikata komission 
ehdotusta 12,5 prosentilla. Tämä päätös sekä se seikka, että Horisontti 2020 –puiteohjelmaa 
koskevan Rieran mietinnön mukaan puiteohjelman keskeisenä tavoitteena pitäisi jatkossakin 
olla ylikansallisten, keskisuurten kilpailua edeltävän vaiheen t&k-hankkeiden tukeminen, sai 
esittelijän soveltamaan IMI2-yhteisyrityksen budjettiin prosenttimääräisesti saman 
leikkauksen kuin mitä Horisontti 2020 -puiteohjelman kokonaismäärärahoja vähennettiin 
monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Esittelijä ehdottaa myös, että IMI1-yhteisyrityksen käytämättömien määrärahojen siirrot 
IMI2-yhteisyritykselle rajoitetaan niihin hallinnollisiin menoihin, jotka aiheutuvat 
keskeneräisten IMI1-hankkeiden hallinnoimisesta. Loput käyttämättömistä määrärahoista olisi 
siirrettävä seitsemännen puiteohjelman säännöllisille ehdotuspyynnöille (esimerkiksi tällä 
hetkellä varallaololuettelon erinomaisten hankkeiden rahoittamiseksi).

Mitä tulee vivuttamista koskevaan kysymykseen, esittelijä katsoo, että teollisuuden 
luontoissuorituksia koskevia säännöksiä olisi vahvistettava edelleen niiden näkyvyyden 
lisäämiseksi. Tästä syystä on otettu käyttöön uusi t&k-intensiteettiä kuvaava indikaattori ja on 
korostettu velvoitetta ulottaa myös luontoissuoritukset jälkitarkastusten piiriin.

Teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka
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Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyvää biotieteiden alan tutkimukseen ja innovointiin 
keskittyvää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskevista suunnitelmista järjestetyn 
julkisen kuulemistilaisuuden tulosten sekä IMI-yhteisyrityksen molempien väliarviointien 
perusteella on selvää, että IMI-yhteisyrityksen teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka aiheuttaa 
edelleen paljon huolta sidosryhmien keskuudessa. Kuten edellä todettiin, parlamentti on 
puolustanut voimakkaasti osallistumista koskevien sääntöjen täysimääräistä noudattamista ja 
kehottaa siksi IMI-yhteisyrityksen jäseniä soveltamaan lähestymistapaa,

 jolla ei aseteta esteitä huippuosaamista edustavien pk-yritysten, yliopistojen ja 
tutkimusorganisaatioiden sekä potilasjärjestöjen osallistumiselle; 

 varmistetaan oikeuksien oikeudenmukainen jako; ja
 jolla taataan oikeusvarmuus heti alusta lähtien.

Mikäli on tarpeen hyväksyä delegoitu säädös osallistumista koskevien sääntöjen poikkeusten 
määrittämiseksi, aikoo parlamentti valvoa tarkasti, että säädöksessä noudatetaan edellä 
mainittuja periaatteita ja että sillä ei luoda epätasapainon vaikutelmaa osallistujien 
keskuudessa.

Tieteellisen ohjauksen tehostaminen

Sidosryhmien edellä mainitussa julkisessa kuulemisessa antamissa vastauksissa usein toistuva 
arvostelu on se, että tiedeyhteisö ei ole voinut osallistua tarkoituksenmukaisella tavalla 
strategisten tutkimustavoitteiden määrittämiseen.

Myös on varmistettava, että tutkimusaiheet palvelevat aidosti yleistä etua ja että niitä ei pidetä 
keinona sallia markkinoiden vääristyminen. Esittelijä pitää näin ollen olennaisen tärkeänä sitä, 
että tieteellisen komitean asemaa IMI-yhteisyrityksen keskeisenä elimenä ei ainoastaan 
vahvisteta, vaan että sitä laajennetaan siten, että varmistetaan sen aktiivinen osallistuminen 
strategiseen tutkimusohjelmaan sisällytettävien tieteellisten prioriteettien määrittämiseen.

Horisontti 2020 –puiteohjelmassa säädetyn terveyttä käsittelevän tiedelautakunnan 
osallistuminen terveyteen liittyvään haasteeseen lisännee myös haasteen yhdenmukaisuutta ja 
vahvistanee siinä sovellettua strategista suunnittelua.

Entistä avoimempi ja vastuullisempi hallinto

Esittelijän ehdottamilla muilla tarkistuksilla on tarkoitus vahvistaa IMI-yhteisyrityksen 
hallintorakenteiden ja päätöksentekoprosessien avoimuutta ja vastuullisuutta, jotta 
yhteisyrityksen legitimiteettiä voidaan vahvistaa ja varmistaa, että kaikki elimet saavat 
tarvitsemansa varat hoitaakseen tehtävänsä erityisen herkällä alalla, jolla yleisen edun on 
oltava IMI-yhteisyrityksen kaikkien toimien pääasiallinen peruste.


