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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

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, 
tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön 
puiteohjelman epäsuoriin toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2012–2013)
((KOM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))
(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0071),

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 7 ja 10 artiklan, 
joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0076/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen 106 a artiklan 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
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi niissä voidaan epäsuoran toimen 
luonteen ja tavoitteiden mukaan määrittää 
lisäehtoja, jotka koskevat osallistujan 
tyyppiä ja aiheellisissa tapauksissa 
sijoittautumispaikkaa.

Lisäksi niissä voidaan epäsuoran toimen 
luonteen ja tavoitteiden mukaan määrittää 
perusteltuja lisäehtoja, jotka koskevat 
osallistujan tyyppiä ja aiheellisissa 
tapauksissa sijoittautumispaikkaa.
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Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ehdotuspyynnöissä on oltava selkeät 
tavoitteet, jotta hakijat eivät vastaa niihin 
aiheettomasti.

3. Ehdotuspyynnöissä on oltava selkeät 
määrälliset ja laadulliset tavoitteet, jotta 
hakijat eivät vastaa niihin aiheettomasti.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perusteina ovat laadukkuus, vaikutukset ja 
toteutus. Näillä edellytyksillä 
työohjelmassa määritellään tarkemmin 
arviointi- ja valintaperusteet, ja siinä 
voidaan lisäksi määritellä lisävaatimuksia, 
painotuksia ja kynnysarvoja tai täsmentää 
perusteiden soveltamista.

Perusteina ovat laadukkuus, vaikutukset ja 
toteutus. Näillä edellytyksillä 
työohjelmassa määritellään tarkemmin 
arviointi- ja valintaperusteet, ja siinä 
voidaan lisäksi määritellä selkeästi 
perusteltuja lisävaatimuksia, painotuksia ja 
kynnysarvoja tai täsmentää perusteiden 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomien asiantuntijoiden ryhmiä 
nimettäessä huolehditaan asianmukaisin 
toimenpitein siitä, että ryhmissä on 
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asianmukaisen tasapainoisesti 
teollisuuden (myös pk-yritysten) ja 
yliopistomaailman edustajia.

Or. en


