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Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 16
Johdanto-osan 12 kappale

(12) EIT:n vastuuvelvollisuuksien ja sen 
toiminnan avoimuuden takaamiseksi on 
vahvistettava asianmukaiset säännökset.
EIT:n toimintaa sääntelevät säännöt 
annetaan instituutin perussäännössä.

(12) EIT:n toimintaa sääntelevät säännöt 
annetaan instituutin perussäännössä.

Or. cs

Perustelu

Poistetaan ehdotuksen ensimmäinen virke liiallisena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 17
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Tällä asetuksella vahvistetaan kaudelle 
2008–2013 rahoituspuitteet, joita 

(15) Tällä asetuksella vahvistetaan kaudelle 
2008–2013 rahoituspuitteet, joita 
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budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena 
ohjeenaan talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen 
37 kohdan mukaisesti.

budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena 
ohjeenaan talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen 
37 ja 47 kohdan mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Komission ehdottamassa muodossa EIT:llä on tyypillinen viraston rakenne. Sitä seikkaa on 
tärkeää korostaa asetuksessa säädetyssä oikeusperustassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 18
Johdanto-osan 16 kappale

(16) EIT on Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu yhteisöjen perustama 
elin, jonka olisi vahvistettava 
varainhoitosäännöksensä vastaavasti.

(16) EIT on Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 
2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklan 
1 kohdassa ja talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen toimielinten 
sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettu 
yhteisöjen perustama elin, jonka olisi 
vahvistettava asianmukainen 
varainhoitosäännös vastaavasti.

Or. pl

Perustelu

Komission ehdottamassa muodossa EIT:llä on tyypillinen viraston rakenne. Sitä seikkaa on 
tärkeää korostaa asetuksessa säädetyssä oikeusperustassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 19
4 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) tekee toimintaansa tunnetuksi 
mahdollisten kumppaniorganisaatioiden 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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parissa versioon.)

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 20
4 artiklan 1 kohdan f alakohta

(f) edistää EIT-tutkintojen tunnustamista 
jäsenvaltioissa.

(f) edistää EIT-oppiarvojen tunnustamista 
jäsenvaltioissa.

Or. cs

Perustelu

EIT ei tietenkään itse myönnä tutkintoja. Katsomme, että sen rooli tässä asiassa on 
symbolinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 21
Liite, 5 artiklan 1 kohta

1. Johtajalla on oltava kokemusta ja 
tunnustettu asema EIT:n toiminta-aloilla. 
Hallintoneuvosto nimittää johtajan neljän 
vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. 
Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta 
kerran neljällä vuodella, jos se katsoo sen 
olevan EIT:n etujen nimissä paras ratkaisu.

1. Johtajalla on oltava yliopistollinen ja 
tieteellinen tutkinto ja tunnustettu asema 
EIT:n toiminta-aloilla. Hallintoneuvosto 
nimittää johtajan neljän vuoden mittaiseksi 
toimikaudeksi. Hallintoneuvosto voi jatkaa 
toimikautta kerran neljällä vuodella, jos se 
katsoo sen olevan EIT:n etujen nimissä paras 
ratkaisu.

Or. cs

Perustelu

Tieteellinen ja pedagoginen tutkinto on asianmukainen osoitus EIT:n johtajan kokemuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 22
5 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta

(c) tutkintojen myöntämisen perusta mukaan 
luettuina järjestelyt, joilla otetaan huomioon 

(c) oppiarvojen myöntämisen perusta 
mukaan luettuina järjestelyt, joilla otetaan 
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eurooppalaista korkeakoulutusaluetta 
koskeva yhteisön politiikka etenkin 
tutkintojen yhteensopivuuden, selkeyden, 
tunnustamisen ja laadun osalta

huomioon eurooppalaista 
korkeakoulutusaluetta koskeva yhteisön 
politiikka etenkin tutkintojen 
yhteensopivuuden, selkeyden, tunnustamisen 
ja laadun osalta

Or. cs

Perustelu

EIT ei tietenkään itse myönnä tutkintoja. Katsomme, että sen rooli tässä asiassa on 
symbolinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 23
9 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) edistetään immateriaalioikeuksien 
hyödyntämistä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa asianmukaisin edellytyksin 
erityisesti määrittelemällä 
immateriaalioikeuksien jako EIT:n ja sen 
kumppanien kesken

(c) edistetään immateriaalioikeuksien 
hyödyntämistä tutkimuksessa ja 
innovoinnissa asianmukaisin edellytyksin 
erityisesti määrittelemällä säännöt, joiden 
mukaan EIT ja sen kumppanit jakavat ja 
hyödyntävät immateriaalioikeuksia, 
noudattaen EU:n ja jäsenvaltioiden 
voimassa olevia säännöksiä

Or. cs

Perustelu

EIT noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 24
Liite, 9 artikla

EIT huolehtii siitä, että kunkin osaamis- ja 
innovointiyhteisön tuloksia seurataan 
jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin 
riippumaton arviointi. Arviointien on 
perustuttava hyviin hallintomenettelyihin ja 
tulossuuntautuneisiin tekijöihin, ja niissä on 
vältettävä turhia muodollisuuksia ja 
menettelyteknisiä piirteitä.

EIT huolehtii siitä, että kunkin osaamis- ja 
innovointiyhteisön tuloksia seurataan 
jatkuvasti ja että niistä tehdään määräajoin 
riippumaton arviointi. Arviointien on 
perustuttava hyviin hallintomenettelyihin ja 
tulossuuntautuneisiin tekijöihin.

Or. cs
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jaroslav Zvěřina

Tarkistus 25
10 artiklan 1 kohta

1. EIT on oikeushenkilö. Se käyttää kussakin 
jäsenvaltiossa laajinta mahdollista 
oikeudellista toimivaltaa, joka 
oikeushenkilöille annetaan kansallisessa 
lainsäädännössä. Se voi erityisesti hankkia 
tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta 
sekä esiintyä kantajana ja vastaajana 
oikeudenkäynneissä.

1. EIT on oikeushenkilö. Se käyttää kussakin 
jäsenvaltiossa laajinta mahdollista 
oikeudellista toimivaltaa, joka 
oikeushenkilöille annetaan kansallisessa 
lainsäädännössä. Se voi erityisesti hankkia 
irtainta ja kiinteää omaisuutta, pitää sitä 
hallussaan sekä esiintyä kantajana ja 
vastaajana oikeudenkäynneissä.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Tarkistus 26
18 artiklan 1 kohta

1. EIT vahvistaa varainhoitosäännöksensä 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 185 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
On asianmukaisesti huolehdittava EIT:n 
toiminnan riittävästä joustavuudesta, jotta se 
voi saavuttaa tavoitteensa ja houkutella 
kumppaneita yksityiseltä sektorilta 
pitkäjänteisesti mukaan toimintaan.

1. EIT vahvistaa varainhoitosäännöksensä 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 185 artiklan 1 kohdan ja 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen 47 kohdan
mukaisesti. On asianmukaisesti 
huolehdittava EIT:n toiminnan riittävästä 
joustavuudesta, jotta se voi saavuttaa 
tavoitteensa ja houkutella kumppaneita 
yksityiseltä sektorilta pitkäjänteisesti 
mukaan toimintaan.

Or. pl

Perustelu

Komission ehdottamassa muodossa EIT:llä on tyypillinen viraston rakenne. Sitä seikkaa on 
tärkeää korostaa asetuksessa säädetyssä oikeusperustassa.


