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20 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Kun on kyse tuloksista, joita saajat 
ovat tuottaneet rahastosta tukea saaneiden 
tutkimustoimien avulla, komissiolle on 
ilmoitettava ennalta mahdollisesta 
omistusoikeuden siirrosta tai yksinomaisen 
lisenssin myöntämisestä muulle kuin 
assosioituneelle kolmannelle maalle tai 
muun kuin assosioituneen kolmannen 
maan yhteisölle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 9 kohdan 
soveltamista. Jos tällainen 
omistusoikeuden siirto tai yksinomaisen 
lisenssin myöntäminen on ristiriidassa 
unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- 
ja puolustusetujen kanssa tai 3 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden kanssa, 
rahastosta myönnetty tuki on maksettava 
takaisin.

4. Kun on kyse tuloksista, joita saajat 
ovat tuottaneet rahastosta tukea saaneiden 
tutkimustoimien avulla, komissiolle on 
ilmoitettava ennalta mahdollisesta 
omistusoikeuden siirrosta tai yksinomaisen 
lisenssin myöntämisestä muulle kuin 
assosioituneelle kolmannelle maalle tai 
muun kuin assosioituneen kolmannen 
maan yhteisölle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 9 kohdan 
soveltamista. Jos tällainen 
omistusoikeuden siirto tai yksinomaisen 
lisenssin myöntäminen on ristiriidassa 
unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- 
ja puolustusetujen kanssa, yhteisen kannan 
2008/944/YUTP 2 artiklassa 
vahvistettujen aseviennin kahdeksan 
perusteen kanssa tai 3 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden kanssa, 
rahastosta myönnetty tuki on maksettava 
takaisin.
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4. Kun on kyse tuloksista, joita saajat 
ovat tuottaneet rahastosta tukea saaneiden 
kehittämistoimien avulla, komissiolle on 
ilmoitettava ennalta mahdollisesta 
omistusoikeuden siirrosta muulle kuin 
assosioituneelle kolmannelle maalle tai 
muun kuin assosioituneen kolmannen 
maan yhteisölle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan 
soveltamista. Jos tällainen 
omistusoikeuden siirto on ristiriidassa 
unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- 
ja puolustusetujen kanssa tai 3 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden kanssa, 
rahastosta myönnetty tuki on maksettava 
takaisin.

4. Kun on kyse tuloksista, joita saajat 
ovat tuottaneet rahastosta tukea saaneiden 
kehittämistoimien avulla, komissiolle on 
ilmoitettava ennalta mahdollisesta 
omistusoikeuden siirrosta muulle kuin 
assosioituneelle kolmannelle maalle tai 
muun kuin assosioituneen kolmannen 
maan yhteisölle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan 
soveltamista. Jos tällainen 
omistusoikeuden siirto on ristiriidassa 
unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- 
ja puolustusetujen kanssa, yhteisen kannan 
2008/944/YUTP 2 artiklassa 
vahvistettujen aseviennin kahdeksan 
perusteen kanssa tai 3 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden kanssa, 
rahastosta myönnetty tuki on maksettava 
takaisin.
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2. Komissio hyväksyy tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut työohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio hyväksyy tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut työohjelmat 
delegoiduilla säädöksillä. Nämä 
delegoidut säädökset hyväksytään 
33 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
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33 artikla 33 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 28 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi 
ajaksi 24 artiklan 2 kohdassa ja 
28 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 28 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklan 
2 kohdassa ja 28 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
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huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 28 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 24 artiklan 2 kohdan 
tai 28 artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

r. en



AM\1229720FI.docx PE690.760v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

22.4.2021 A9-0120/13

Tarkistus 13
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Euroopan puolustusrahaston perustaminen
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Neuvoston kanta
26 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen riippumattomien 
asiantuntijoiden on oltava mahdollisimman 
monen jäsenvaltion kansalaisia, ja heidät 
on valittava sellaisten 
kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella, 
jotka on osoitettu riippumattomien 
asiantuntijoiden luettelon laatimista varten 
puolustusministeriöille ja niiden alaisille 
virastoille, muille asiaankuuluville 
hallituselimille, tutkimuslaitoksille, 
korkeakouluille, toimialajärjestöille tai 
puolustusalan yrityksille. Poiketen siitä, 
mitä varainhoitoasetuksen 237 artiklassa 
säädetään, riippumattomien 
asiantuntijoiden luetteloa ei julkaista.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen riippumattomien 
asiantuntijoiden on oltava mahdollisimman 
monen jäsenvaltion kansalaisia, ja heidät 
on valittava sellaisten 
kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella, 
jotka on osoitettu riippumattomien 
asiantuntijoiden luettelon laatimista varten 
puolustusministeriöille ja niiden alaisille 
virastoille, muille asiaankuuluville 
hallituselimille, tutkimuslaitoksille, 
korkeakouluille, toimialajärjestöille tai 
puolustusalan yrityksille.
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