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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Arvestades, et fondiga püütakse 

eelkõige soodustada õigussubjektide ja 

liikmesriikide koostööd kogu Euroopas, 

tuleks fondi alusel rahastamiskõlblikuks 

lugeda ainult sellised tegevused, mida 

võetakse ette vähemalt kolmes eri 

liikmesriigis ja/või assotsieerunud riigis 

asuva vähemalt kolme õigussubjekti 

koostöö vormis. Vähemalt kolm nendest 

vähemalt kahes eri liikmesriigis ja/või 

assotsieerunud riigis asutatud 

rahastamiskõlblikust üksusest ei tohi olla 

sama üksuse otsese või kaudse tegeliku 

kontrolli ega vastastikku üksteise kontrolli 

all. Liikmesriikidevahelise koostöö 

soodustamiseks võidakse fondist toetada 

ühiseid kommertskasutusele eelnevaid 

hankeid. 

(10) Arvestades, et fondiga püütakse 

eelkõige soodustada õigussubjektide ja 

liikmesriikide koostööd kogu Euroopas, 

tuleks fondi alusel rahastamiskõlblikuks 

lugeda ainult sellised tegevused, mida 

võetakse ette vähemalt kolmes eri 

liikmesriigis asuvast vähemalt kolmest 

õigussubjektist moodustatud konsortsiumi 

raames tehtava koostöö vormis. 

Konsortsiumis osalevate täiendavate 

õigussubjektide puhul peaks olema 

lubatud, et need on asutatud 
assotsieerunud riigis. Igat liiki koostöö 

puhul peaksid liikmesriikides asutatud 

õigussubjektid olema konsortsiumis 

ülekaalus. Vähemalt kolm nendest 

vähemalt kolmes eri liikmesriigis ja/või 

assotsieerunud riigis asutatud 

rahastamiskõlblikust üksusest ei tohi olla 

sama üksuse otsese või kaudse kontrolli 

ega vastastikku üksteise kontrolli all. 

Liikmesriikidevahelise koostöö 

soodustamiseks võidakse fondist toetada 

ühiseid kommertskasutusele eelnevaid 

hankeid. 

Or. en 
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Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Erandina lõikest 1 võib rahastamise 

nõuetele vastata selline liidus või 

assotsieerunud kolmandas riigis asutatud 

taotleja, kes on mitteassotsieerunud 

kolmanda riigi või mitteassotsieerunud 

kolmanda riigi üksuse kontrolli all, kui see 

on vajalik tegevuse eesmärkide 

saavutamiseks ja eeldusel et selline osalus 

ei ohusta liidu ega selle liikmesriikide 

julgeolekuhuve. Selleks et tagada liidu ja 

selle liikmesriikide julgeolekuhuvide 

kaitse, nõutakse projektikonkursis, et 

taotlejad esitaksid teabe, mis kinnitaks, et: 

2. Erandina lõikest 1 võib rahastamise 

nõuetele vastavaks üksuseks olla selline 

liidus või assotsieerunud riigis asutatud 

taotleja või tegevusega seotud alltöövõtja, 

kes on mitteassotsieerunud kolmanda riigi 

või mitteassotsieerunud kolmanda riigi 

üksuse kontrolli all, kui see on vajalik 

tegevuse eesmärkide saavutamiseks, 

eeldusel et selline osalus ei ohusta liidu ega 

selle liikmesriikide julgeoleku- ja 

kaitsehuve või artiklis 3 sätestatud 

eesmärke. Selleks et tagada liidu ja selle 

liikmesriikide julgeolekuhuvide kaitse, 

nõutakse projektikonkursis, et taotlejad 

kohustuksid esitama teabe või tagatised, 

mille on heaks kiitnud taotleja 

asukohaliikmesriik ja millega tõendatakse 

eelkõige, et: 

Or. en 
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Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) mitteassotsieerunud kolmandal 

riigil või mitteassotsieerunud kolmanda 

riigi üksusel takistatakse juurdepääs 

tegevusega seotud salastatud või 

mittesalastatud tundlikule teabele; 

tegevusega seotud isikud on läbinud 

liikmesriigi või assotsieerunud riigi 

julgeolekukontrolli; 

(b) mitteassotsieerunud kolmandal 

riigil või mitteassotsieerunud kolmanda 

riigi üksusel takistatakse juurdepääs 

tegevusega seotud salastatud või 

mittesalastatud tundlikule teabele; 

tegevusega seotud töötajad või muud 

isikud on vajaduse korral läbinud 

liikmesriigi või assotsieerunud riigi 

julgeolekukontrolli; 

Or. en 
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Artikkel 11 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui artiklis 27 osutatud 

tööprogrammis ei ole teisiti ette nähtud, 
peavad tegevuse puhul tegema koostööd 

vähemalt kolm vähemalt kolmes eri 

liikmesriigis ja/või assotsieerunud riigis 

asutatud õigussubjekti. Vähemalt kolm 

nendest vähemalt kahes liikmesriigis ja/või 

assotsieerunud riigis asutatud 

rahastamiskõlblikust õigussubjektist ei tohi 

kogu tegevuse elluviimise käigus tegelikult 

olla kas otseselt või kaudselt sama üksuse 

kontrolli all ega vastastikku üksteise 

kontrolli all. 

4. Tegevuse puhul peavad 

konsortsiumis koostööd tegema vähemalt 

kolm vähemalt kolmes eri liikmesriigis 

asutatud õigussubjekti. Konsortsiumis 

osalevad täiendavad õigussubjektid võivad 

olla asutatud artikli 5 kohases 

assotsieerunud riigis. Vähemalt kolm 

nendest vähemalt kolmes liikmesriigis 

ja/või assotsieerunud riigis asutatud 

rahastamiskõlblikust õigussubjektist ei tohi 

kogu tegevuse elluviimise käigus olla kas 

otseselt või kaudselt sama üksuse kontrolli 

all ega vastastikku üksteise kontrolli all. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahastamiskõlblikud ei ole 

tegevused selliste toodete ja tehnoloogiate 

väljatöötamiseks, mille kasutus, 

väljatöötamine või tootmine on 

kohaldatava rahvusvahelise õiguse kohaselt 

keelatud. 

6. Rahastamiskõlblikud ei ole 

tegevused selliste toodete ja tehnoloogiate 

väljatöötamiseks, mille kasutus, 

väljatöötamine või tootmine on 

kohaldatava rahvusvahelise õiguse kohaselt 

keelatud, sealhulgas mehitamata 

õhusõidukid, mille puhul sihtmärkide 

valimise ja ründamise üle puudub 

inimkontroll. 

Or. en 
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Artikkel 12 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Toetusi võib anda kooskõlas 

finantsmääruse artikli [195 punktiga e] 

ilma projektikonkursita tööprogrammis 

kindlaks määratud õigussubjektidele. 

välja jäetud 

Or. en 

 


