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LAUSUMAT

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma 2 artiklan 1 kohdan b alakohdasta
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tulkitsevat 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ehdon
”rahoitusnäkymistä käy ilmi tutkimukseen käytettävissä oleva osuus menoista” tarkoittavan,
että tutkimusosuuteen osoitetaan vahteluväli.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma 2 artiklan 1 kohdan c alakohdasta
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sitoutuvat 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan
toisessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tapauksessa toteuttamaan omaan toimivaltaansa kuuluvissa asioissa tarvittavat toimenpiteet mahdollistaakseen, että päätös, jolla vahvistetaan erityisohjelmien määrät Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen johdosta, hyväksytään pikaisesti.

Komission lausuma 3 artiklan 1 kohdasta
Komissio ilmoittaa soveltavansa jatkossakin kaikkia asiaankuuluvia toimielinten välisiä sopimuksia, mihin sisältyy toimenpiteitä koskevien luonnosten ja — erityisesti tutkimuksen osalta —
työohjelmien ja niiden mahdollisten ajan tasalle saatettujen tekstien luonnosten välittäminen
Euroopan parlamentille sekä komiteoiden kokousten esityslistojen ja äänestysten tulosten
välittäminen Euroopan parlamentille.

Komission lausuma 5 artiklan 1 kohdasta
Komissio ilmoittaa, että vuosittaiset seurantakertomukset annetaan pikaisesti nykyisen käytännön mukaisesti asianosaisten ohjelmakomiteoiden ja Euroopan parlamentin tutkimusta, teknologista kehittämistä ja energia-asioita käsittelevän valiokunnan käyttöön.

Komission lausuma 5 artiklan 2 kohdasta
Komission kommenteissa ilmoitetaan, pannaanko asiantuntijoiden suositukset täytäntöön ja
miten ne pannaan täytäntöön.

Komission lausuma 5 artiklan 3 kohdasta
Komissio ilmoittaa, että komission, mukaan lukien YTK:n, asiantuntijoilla on pelkästään
neuvoa-antava tehtävä tässä arviointiprosessissa.

Komission lausuma 5 artiklan 4 kohdasta
Säännöllinen tiedottaminen ohjelman täytäntöönpanosta varmistetaan toisaalta ohjelmakomiteoiden kautta ja toisaalta Euroopan parlamentin tutkimusta, teknologista kehittämistä ja
energia-asioita käsittelevän valiokunnan kautta.
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Komission lausuma 5 artiklan 4 kohdasta

Komissio ilmoittaa, että antaessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja puiteohjelman
ja erityisohjelmien täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä, erityisesti perustamissopimuksen
130 p artiklan nojalla laadittavassa vuosikertomuksessa, se käsittelee erityisesti kaikkia näkökohtia, jotka liittyvät pk-yritysten osallistumiseen ohjelmiin sekä niiden saavutuksiin.
Komission lausuma liitteessä II olevan jakson I 3 kohdasta — Yhteinen tutkimuskeskus
Komissio vahvistaa, että Euroopan parlamentti voi pyytää komissiolta, että YTK suorittaisi
tutkimustoimintaa tieteellisten ja teknologisten painopistealueidensa sisällä.
Komission lausuma liitteessä II olevan jakson I 3 kohdasta
Euroopan parlamentin mahdollisesti niin pyytäessä komissio harkitsee myönteisesti tutkimuksia
EY:n perustamissopimuksen TTK-toimien kemiallisten ja bakteriologisten aineiden käyttömenetelmiin ja -tekniikkoihin laajentamisen oikeudellisista, rahoituksellisista ja käytännöllisistä
näkökohdista.
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