
 

AM\1171637ET.docx  PE631.577v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0401/172 

Muudatusettepanek  172 

Clara Eugenia Aguilera García, Francisco Assis, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho, 

Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Ivari Padar, Elena Gentile, Michela 

Giuffrida, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Nikos Androulakis, Patrizia Toia, Gesine 

Meissner, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Francisco 

José Millán Mon, Francesc Gambús, Izaskun Bilbao Barandica, Pilar Ayuso, Enrique 

Calvet Chambon, Esteban González Pons, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 

Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Juan Fernando López Aguilar, Javi 

López, Elena Valenciano, Jonás Fernández, Sergio Gutiérrez Prieto, Soledad Cabezón 

Ruiz, Iratxe García Pérez, Paolo De Castro, Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Momchil 

Nekov, Eric Andrieu 

 

Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

„Euroopa horisont“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Eelarve Eelarve 

1. Raamprogrammi rakendamise 

rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 

jooksevhindades 94 100 000 000 eurot 

artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 

eriprogrammi jaoks ning sellele lisandub 

summa artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud 

eriprogrammi jaoks, mis on kehtestatud 

Euroopa Kaitsefondi asutamise määrusega 

[...]. 

1. Raamprogrammi rakendamise 

rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 

2018. aasta hindades 120 000 000 000 

eurot artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 

eriprogrammi jaoks ning sellele lisandub 

summa artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud 

eriprogrammi jaoks, mis on kehtestatud 

Euroopa Kaitsefondi asutamise määrusega 

[...]. 

2. Lõike 1 lause esimeses pooles 

osutatud summa soovituslik jaotus on 

järgmine: 

2. Lõike 1 lause esimeses pooles 

osutatud summa soovituslik jaotus on 

järgmine: 

(a) 25 800 000 000 eurot aastatel 

2021–2027 I sambale „Avatud teadus”, 

millest eraldatakse: 

(a) 27,42 % aastatel 2021–2027 I 

sambale „Tipptasemel ja avatud teadus“, 

millest eraldatakse: 

(1) 16 600 000 000 eurot Euroopa 

Teadusnõukogule; 

(1) 17,64 % Euroopa 

Teadusnõukogule; 

(2) 6 800 000 000 eurot Marie (2) 7,23 % Marie Skłodowska-Curie 
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Skłodowska-Curie meetmetele; meetmetele; 

(3) 2 400 000 000 eurot 

teadustaristutele; 

(3) 2,55 % teadustaristutele; 

(b) 52 700 000 000 eurot aastatel 

2021–2027 II sambale „Üleilmsed 

probleemid ja tööstuse konkurentsivõime”, 

millest eraldatakse: 

(b) 55,78 % aastatel 2021–2027 II 

sambale „Üleilmsed probleemid ja 

Euroopa tööstuse konkurentsivõime”, 

millest eraldatakse: 

(1) 7 700 000 000 eurot 

teemavaldkonnale „Tervis“; 

(1) 8,06 % teemavaldkonnale „Tervis“; 

(2) 2 800 000 000 eurot 

teemavaldkonnale „Kaasav ja turvaline 

ühiskond“; 

(2) 2,20 % teemavaldkonnale „Kaasav 

ja loov ühiskond“; 

 (2 a) 1,80 % teemavaldkonnale 

„Turvaline ühiskond“; 

(3) 15 000 000 000 eurot 

teemavaldkonnale „Digivaldkond ja 

tööstus“; 

(3) 15,64 % teemavaldkonnale 

„Digivaldkond, tööstus ja kosmos“; 

(4) 15 000 000 000 eurot 

teemavaldkonnale „Kliima, energeetika ja 

liikuvus“; 

(4) 15,84 % teemavaldkonnale 

„Kliima, energeetika ja liikuvus“; 

(5) 10 000 000 000 eurot 

teemavaldkonnale „Toit ja loodusvarad“; 

(5) 10,60 % teemavaldkonnale „Toit, 

loodusvarad ja põllumajandus“; 

(6) 2 200 000 000 Teadusuuringute 

Ühiskeskuse (JRC) otsemeetmetele 

väljaspool tuumaenergiavaldkonda; 

(6) 1,64 % Teadusuuringute 

Ühiskeskuse (JRC) otsemeetmetele 

väljaspool tuumaenergiavaldkonda; 

(c) 13 500 000 000 eurot aastatel 

2021–2027 III sambale „Avatud 

innovatsioon”, millest eraldatakse: 

(c) 12,41 % aastatel 2021–2027 III 

sambale „Innovatiivne Euroopa“, millest 

eraldatakse: 

(1) 10 500 000 000 eurot Euroopa 

Innovatsiooninõukogule (EIC), sealhulgas 

kuni 500 000 000 eurot Euroopa 

innovatsiooni ökosüsteemidele; 

(1) 8,41 % Euroopa 

innovatsiooninõukogule (EIC), sealhulgas 

kuni 0,53 % Euroopa innovatsiooni 

ökosüsteemidele; 

(2) 3 000 000 000 eurot Euroopa 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 

(EIT); 

(2) 4 % Euroopa Innovatsiooni- ja 

Tehnoloogiainstituudile (EIT); 

(d) 2 100 000 000 eurot aastatel 2021–

2027 osale „Euroopa teadusruumi 

tugevdamine”, millest eraldatakse: 

(d) 4,39 % osale „Euroopa teadusruumi 

tugevdamine“, mis sisaldab järgmisi 

komponente: 

(1) 1 700 000 000 kõrge kvaliteedi 

jagamisele; 

(1) 4,00 % kõrge kvaliteedi 

levitamisele ja osalemise suurendamisele 

kogu liidus; 
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(2) 400 000 000 eurot Euroopa 

teadusuuringute ja innovatsiooni süsteemi 

ümberkujundamine ja tugevdamisele. 

(2) 0,39 % Euroopa teadusuuringute ja 

innovatsiooni süsteemi 

ümberkujundamisele ja tugevdamisele. 

3. Ettenägematutele olukordadele või 

uutele arengutele ja vajadustele 

reageerimiseks võib komisjon iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus lõikes 2 osutatud 

summadest kõrvale kalduda kuni 10 % 

ulatuses. Selline kõrvalekaldumine ei ole 

lubatud käesoleva artikli lõike 2 punkti b 

alapunktis 6 osutatud summast ega 

käesoleva artikli lõikes 2 osale „Euroopa 

teadusruumi tugevdamine” määratud 

kogusummast. 

3. Ettenägematutele olukordadele või 

uutele arengutele ja vajadustele 

reageerimiseks võib komisjon iga-aastase 

eelarvemenetluse käigus lõikes 2 osutatud 

summadest kõrvale kalduda kuni 10 % 

ulatuses, mis sisaldab assotsieerunud 

riikide osamaksete eraldisi. 

 3 a. Osana ELi üldisest eesmärgist 

integreerida kliimameetmed kõikidesse 

valdkondadesse ja eraldada 

kliimaeesmärkide toetuseks 30 % ELi 

eelarvest eraldatakse programmi alusel 

võetavate meetmete puhul vajaduse korral 

vähemalt 35 % programmi raames 

tehtavatest kuludest kliimaeesmärkidele. 

 3 b. Kõnealuse määruse artiklis 43 a ja 

otsuse I lisas osutatud vahendi kohaselt 

eraldatakse vähemalt 3 miljardit eurot 

VKEde astmelise innovatsiooni toetusteks. 

 3 c. 45 %-ga teemavaldkonna „Kaasav 

ja loov ühiskond“ eelarvest toetatakse 

teadusuuringuid kultuuri- ja 

loomesektoris, sh liidu kultuuripärandit, 

mis hõlmab 300 miljoni euro eraldamist 

eriprogrammi I lisas sätestatud Euroopa 

kultuuripärandi pilve loomiseks pärast 

Euroopa Parlamendile mõjuhinnangu 

esitamist. 

 3 d. Vähemalt 1 miljard eurot nähakse 

ette kvantuuringutele II samba 

teemavaldkonna „Digivaldkond, tööstus 

ja kosmos“ raames. 

4. Lõike 1 lause esimeses pooles 

osutatud summa võib hõlmata ka 

programmi haldamiseks ja rakendamiseks 

vajalikke ettevalmistus-, järelevalve-, 

kontrolli-, auditeerimis-, hindamis- ja muid 

tegevuskulusid, sealhulgas kõiki 

4. Lõike 1 lause esimeses pooles 

osutatud summa võib hõlmata ka 

programmi haldamiseks ja rakendamiseks 

vajalikke ettevalmistus-, järelevalve-, 

kontrolli-, auditeerimis-, hindamis- ja muid 

tegevuskulusid, sealhulgas kõiki 
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halduskulusid ja kulusid programmi 

eesmärkide saavutamise hindamiseks. 

Samuti võib sellest katta kulusid, mis on 

seotud uuringute, ekspertide nõupidamiste, 

teavitus- ja teabevahetusmeetmetega, 

niivõrd kui see on seotud programmi 

eesmärkidega, aga ka kulusid, mis on 

seotud infotehnoloogiavõrgustikega, mis 

keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 

sealhulgas infotehnoloogiavahenditega ja 

muu tehnilise ja haldusabiga, mida on vaja 

seoses programmi juhtimisega. 

halduskulusid ja kulusid programmi 

eesmärkide saavutamise hindamiseks. 

Need kulud ei ületa 5 % programmi 

kogusummast. Samuti võib sellest katta 

kulusid, mis on seotud uuringute, 

ekspertide nõupidamiste, teavitus- ja 

teabevahetusmeetmetega, niivõrd kui see 

on seotud programmi eesmärkidega, aga ka 

kulusid, mis on seotud 

infotehnoloogiavõrgustikega, mis 

keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 

sealhulgas infotehnoloogiavahenditega ja 

muu tehnilise ja haldusabiga, mida on vaja 

seoses programmi juhtimisega. 

5. Vajaduse korral võib kanda 

eelarvesse assigneeringuid ka pärast 2027. 

aastat, et katta lõikes 4 ette nähtud kulusid, 

selleks et oleks võimalik hallata meetmeid, 

mis ei ole 31. detsembriks 2027 veel lõpule 

viidud. 

5. Vajaduse korral võib kanda 

eelarvesse assigneeringuid ka pärast 2027. 

aastat, et katta lõikes 4 ette nähtud kulusid, 

selleks et oleks võimalik hallata meetmeid, 

mis ei ole 31. detsembriks 2027 veel lõpule 

viidud. 

6. Pikemalt kui ühe eelarveaasta vältel 

toimuvate meetmetega kaasnevad 

eelarvelised kulukohustused võib jagada 

aastasteks osamakseteks mitmele aastale. 

6. Pikemalt kui ühe eelarveaasta vältel 

toimuvate meetmetega kaasnevad 

eelarvelised kulukohustused võib jagada 

aastasteks osamakseteks mitmele aastale. 

7. Ilma et see piiraks finantsmääruse 

kohaldamist, võivad esimesse 

tööprogrammi lisatud projektidest 

tulenevate meetmete kulutused olla 

rahastamiskõlblikud alates 1. jaanuarist 

2021. 

7. Ilma et see piiraks finantsmääruse 

kohaldamist, võivad esimesse 

tööprogrammi lisatud projektidest 

tulenevate meetmete kulutused olla 

rahastamiskõlblikud alates 1. jaanuarist 

2021. 

8. Ühissätete määruse (EL) XXX 

artikli 21 kohaselt ülekantavad ning 

eelarve jagatud täitmise raames 

liikmesriikidele eraldatud ressursid võib 

liikmesriikide taotluse korral programmile 

üle kanda. Komisjon haldab neid 

vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 

62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 

kõnealuse artikli punkti c alusel. 

Võimaluse korral peetakse vahendite 

kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 

huve. 

välja jäetud 

9. Programm „Euroopa horisont“ on 

üles ehitatud selliselt, et seda saab 

rakendada koostoimes muude liidu 

rahastamisprogrammidega. Mittetäielik 

välja jäetud 
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loetelu koostoimest muude liidu 

rahastamisprogrammidega on esitatud 

IV lisas. 

Or. en 

 


