
 

AD\1119486ET.docx  PE597.388v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
 

2016/0325(COD) 

10.3.2017 

ARVAMUS 

Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 

Euroopa Liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud 

partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas (PRIMA) 

(COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)) 

Arvamuse koostaja: Francesc Gambús 

 



 

PE597.388v02-00 2/24 AD\1119486ET.docx 

ET 

PA_Legam 



 

AD\1119486ET.docx 3/24 PE597.388v02-00 

 ET 

LÜHISELGITUS 

Veemajandus ja sellega seotud toiduainetega kindlustatuse tagamine on probleemid, millega 

Euroopa Liit peab tegelema. Veepuudus, mis on määratletud „olukorrana, kus puudub 

juurdepääs piisavale veele või piisava kvaliteediga veele, mis võimaldaks inimese 

põhivajadusi rahuldada“, mõjutab Euroopa Komisjoni andmetel Vahemere piirkonnas 

ligikaudu 180 miljonit inimest, ning see mõjutab Vahemere mõlema kalda elanikkonna tervist 

ja stabiilsust. Seetõttu oleks soovitav, et liit tõhustaks ja toetaks PRIMA algatuse rakendamist 

võimalikult kiiresti.  

Siinkohal tuleb meenutada, et paljudel aladel ja vesikondades on surve veevarudele üha 

kasvanud, nii elanikkonna vajaduste kui ka niisutatavate alade suurenemise tõttu, mis ohustab 

mõningaid kohalikke väiketootjaid ja keskkonnakaitsealasid.  

Seepärast tuleks PRIMA algatuse väljatöötamisel lähtuda terviklikust lähenemisest, mis 

käsitleb nii niisutatavate ja põllumajandusalade ning linna kanalisatsiooni tõhusust kui ka 

looduslike ja märgalade ning erikaitsealade kaitset kooskõlas ELi õigusaktide ja eelkõige 

veepoliitika raamdirektiiviga.  

PRIMA algatuse raames Vahemere mõlema kalda vahel peetav dialoog võib aidata kaasa nii 

kliimamuutuste mõjude ennetamisele kui ka paralleelsete probleemidega (nagu kõrbestumine) 

tegelemisele. Seetõttu tuleks rõhutada juba suurt kogemust omava Vahemere Liidu osalemist 

partnerluse väljatöötamisel ja juhtimisel.  

Otsuse mõningaid punkte tuleb siiski muuta, et tagada PRIMA parem juhtimine ning kasutada 

paremini ja tõhusamalt teadus- ja arenguprojektideks eraldatavaid vahendeid, et mida 

tõhusamalt kasutatakse PRIMAle eraldatavaid vahendeid, seda suuremad on võimalused luua 

majanduskasvuks ja inimväärsete töökohtade loomiseks vajalik keskkond Vahemere 

piirkonna riikides, mis on majanduskriisist enim mõjutatud ning kus on kõrgeim töötuse määr, 

seda eriti noorte hulgas.  

Pärast 15. detsembril 2014. aastal Strasbourgis täiskogu istungil toimunud arutelu sai selgeks 

liidu PRIMAs osalemise tähtsus, võttes arvesse hoogu ja lisaväärtust, mida see annaks. 

Samuti rõhutati veevarude tähtsust riikide arengus ja vajadust saada projektide abil 

oskusteavet, et kasutada veetaristutes taastuvenergiat, näiteks vee pumpamisel, et arendada 

säästvamate põllukultuuride kasvatamist.  

Toiduga kindlustatuse ja veevarude tagamine on ka liidu kohustus, mis peab olema tema 

naabruspoliitikas kesksel kohal, et tagada ka naaberriikide stabiilsus ja areng. Aprillis 2012 

Barcelonas toimunud teadus- ja innovatsioonikonverentsil alguse saanud partnerlus võib olla 

alus, millele see üles ehitada. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute 

ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:  
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Avaliku sektori siseste partnerluste 

eesmärk peaks olema koostoime 

edendamine, koordineerimise 

suurendamine ning liidu, rahvusvaheliste, 

riiklike ja piirkondlike teadusprogrammide 

tarbetu dubleerimise vältimine ning need 

peaksid täielikult järgima programmi 

„Horisont 2020“ üldpõhimõtteid, eelkõige 

avatust ja läbipaistvust. 

(3) Avaliku sektori siseste partnerluste 

eesmärk peab olema koostoime 

edendamine, koordineerimise 

suurendamine ning liidu, rahvusvaheliste, 

riiklike ja piirkondlike teadusprogrammide 

tarbetu dubleerimise ja fragmenteerimise 

vältimine ning need peaksid täielikult 

järgima programmi „Horisont 2020“ 

üldpõhimõtteid, eelkõige avatust ja 

läbipaistvust. PRIMA eduks on 

hädavajalik levitada õigeaegselt 

terviklikku teavet ning tulemused ja 

finantsjuhtimine peavad olema 

läbipaistvad. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) On eluliselt tähtis tagada täielikult 

inimõigus veele ja kanalisatsioonile, mida 

tunnustab ÜRO ja toetavad ELi 

liikmesriigid, kusjuures veevarude 

nõuetekohasel majandamisel on säästva 

veekasutuse tagamisel ja maailma 

loodusvarade kaitsmisel otsustav tähtsus. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Määruses (EL) nr 1291/2013 

tunnistatakse, et ühiste probleemide 

tulemuslikuks lahendamiseks on vaja 

(5) Määruses (EL) nr 1291/2013 

tunnistatakse, et ühiste probleemide 

tulemuslikuks lahendamiseks on vaja 
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rahvusvahelist koostööd kolmandate 

riikidega. Rahvusvaheline koostöö 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

valdkonnas on liidu üleilmsete kohustuste 

põhiaspekt ning sellel on oluline roll liidu 

partnerluses naaberriikidega. Selles 

koostöö puhul lähtutakse Euroopa 

naabruspoliitikas järgitud põhimõttest 

eristada iga naaberriigiga tehtava koostöö 

tase tema liidu ees võetud kohustuste 

alusel. 

rahvusvahelist koostööd kolmandate 

riikidega. Rahvusvaheline koostöö 

teadusuuringute, teaduse ja innovatsiooni 

valdkonnas on liidu üleilmsete kohustuste 

põhiaspekt ning sellel on oluline roll liidu 

partnerluses naaberriikidega. Selles 

koostöö puhul lähtutakse Euroopa 

naabruspoliitikas järgitud põhimõttest 

eristada iga naaberriigiga tehtava koostöö 

tase tema liidu ees võetud kohustuste 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) PRIMA eesmärk on ühise 

arenguprogrammi rakendamine ning 

uuenduslike ja integreeritud lahenduste 

vastuvõtmine toidutootmise ja 

veevarustuse tõhususe, ohutuse, turvalisuse 

ja säästvuse parandamiseks Vahemere 

piirkonna riikides. PRIMA peaks toetama 

hiljuti kokkulepitud säästva arengu 

eesmärkide saavutamist ja tulevase 

Euroopa säästva arengu strateegia 

rakendamist. 

(8) Puhta vee ja toitainerikka toidu 

puudumine kahjustab elanikkonna tervist 

ja stabiilsust ning PRIMA eesmärk on 

ühise arenguprogrammi rakendamine ning 

uuenduslike mitmemõõteliste ja 

integreeritud ühiste lahenduste 

vastuvõtmine põllumajandusliku 

toidutootmise ja veevarustuse, -käitlemise 

ja taaskasutuse tõhususe, ohutuse, 

turvalisuse ja säästvuse parandamiseks 

Vahemere piirkonna riikides, tuginedes 

kaasomandi, vastastikuse huvi ja jagatud 

kasu põhimõtetele. Arvestades, et 

juurdepääs puhtale veele ja 

kanalisatsioonile on põhiline inimõigus 

ning et toidu ja vee kättesaadavuse 

tagamine piirkonnas on ülimalt tähtis, 

peab PRIMA toetama hiljuti kokkulepitud 

säästva arengu eesmärkide saavutamist ja 

tulevase Euroopa säästva arengu strateegia 

rakendamist, samuti aitama saavutada 

Pariisi kokkuleppe eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Jätkusuutlikuks veega 

varustamiseks ja toidu tootmiseks 

Vahemere piirkonnas on vaja kaitsta 

looduslikke magevee ökosüsteeme, minna 

üle säästvamatele tarbimismustritele ning 

integreerida taastuvad energiaallikad. 

Veevarustuse juhtimine peab olema 

avatud, demokraatlik ja osaluspõhine, et 

tagada kulutõhusus ja kasu kogu 

ühiskonnale. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 b) Joogiveevarustuse arendamiseks 

on hädavajalik jätkusuutlikult kaitsta 

loodusalasid, nt magevee ökosüsteeme. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 c) Veenappus Vahemere piirkonnas 

nõuab erinevaid energialahendusi ja 

tõhusamate mooduste kasutuselevõttu. 

Fossiilkütuste asendamise protsessi tuleb 

integreerida taastuvenergia. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 d) Avatud, demokraatlik ja 

osaluspõhine juhtimine on hädavajalik, et 
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tagada kõige kulutõhusamate lahenduste 

rakendamine seoses veevarude 

majandamisega ühiskonna kui terviku 

hüvanguks. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kooskõlas programmi „Horisont 

2020“ eesmärkidega peaks kõikidel teistel 

liikmesriikidel ja programmiga „Horisont 

2020“ assotsieerunud kolmandatel riikidel 

olema õigus PRIMAs osaleda, kui nad 

kohustuvad toetama PRIMA rahastamist. 

(10) Kooskõlas programmi „Horisont 

2020“ eesmärkidega peaks kõikidel teistel 

liikmesriikidel ja programmiga „Horisont 

2020“ assotsieerunud kolmandatel riikidel 

olema õigus teatava asjakohase 

protsendiga kogusummast PRIMAs 

osaleda, kui nad kohustuvad toetama 

PRIMA rahastamist. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) PRIMA partnerlus peaks hõlmama 

kogu ahelat teadusuuringutest 

innovatsioonini, haarates kaasa ülikoole, 

teadus. ja tehnoloogiainstituute, tööstust 

ning innovaatilisi VKEsid. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) PRIMA tegevused peaksid olema 

kooskõlas programmi „Horisont 2020“ 

eesmärkide ning teadus- ja 

innovatsiooniprioriteetidega ning määruse 

(EL) nr 1291/2013 artiklis 26 sätestatud 

(16) PRIMA tegevused peaksid olema 

kooskõlas programmi „Horisont 2020“ 

eesmärkide ning teadus- ja 

innovatsiooniprioriteetidega ning määruse 

(EL) nr 1291/2013 artiklis 26 sätestatud 
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üldpõhimõtete ja -tingimustega. PRIMA 

peaks tehnoloogiliste teadusuuringute, 

tootearenduse ja tutvustamistegevuse 

klassifikatsioonis arvesse võtma 

tehnoloogilise valmisoleku taseme OECD 

määratlusi. 

üldpõhimõtete ja -tingimustega. PRIMA 

peaks tehnoloogiliste teadusuuringute, 

tootearenduse ja tutvustamistegevuse 

klassifikatsioonis arvesse võtma 

tehnoloogilise valmisoleku taseme OECD 

määratlusi ning tegelema tehnoloogilise 

valmisolekuga madalaimast kõrgeima 

tasemeni, sh nn uudishimul põhineva 

teadustöö ja praktikapõhise teadustööga. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) PRIMA-ISi hallatavad 

projektikonkursid tuleks ka avaldada 

ühtses osalejate portaalis ning programmi 

„Horisont 2020“ muude elektrooniliste 

teavitusvahendite kaudu, mida haldab 

komisjon. 

(18) PRIMA-ISi hallatavad 

projektikonkursid tuleks ka avaldada 

PRIMA-ISi ühtses osalejate portaalis ning 

programmi „Horisont 2020“ muude 

elektrooniliste teavitusvahendite kaudu, 

mida haldab komisjon. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 27 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Komisjoni nõudel peaksid PRIMA-

IS ja osalevad riigid esitama kõik andmed, 

mida komisjon vajab PRIMA hindamist 

käsitlevate aruannete koostamiseks. 

(27) Komisjoni nõudel peaksid PRIMA-

IS ja osalevad riigid esitama kõik andmed, 

mida komisjon vajab PRIMA hindamist 

käsitlevate aruannete koostamiseks. Samal 

ajal tuleks need andmed edastada 

Euroopa Parlamendi pädevatele 

komisjonidele. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 
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Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Käesoleva otsuse eesmärk on 

tugevdada teadus- ja 

innovatsioonisüsteemide ja -tegevuse 

integreerimist ning kooskõlastamist 

Vahemere piirkonna riikides veevarustus- 

ja toidusüsteemide valdkonnas. Peamiste 

kitsaskohtade süsteemsuse tõttu on 

Vahemere piirkonna riikides esinevate 

probleemide lahendamiseks vajalike 

teadusuuringute ja innovatsiooni maht 

tohutu. Teadusuuringute ja innovatsiooni 

kohaldamisala on keerukas, hõlmab mitut 

valdkonda ning nõuab mitme osalejaga ja 

piiriülest lähenemisviisi. Suurt hulka 

osalevaid riike hõlmav koostööpõhine 

lähenemisviis võib aidata suurendada 

nõutavat mahtu ja ulatust, koondades 

rahalisi ja intellektuaalseid ressursse. Kuna 

eesmärk on seetõttu kõige paremini 

saavutatav liidu tasandil, integreerides 

riiklikud jõupingutused Euroopa 

järjepideva toetusega, koondades eraldi 

toimivad riiklikud teadusprogrammid, 

aidates kavandada riikidevahelisi 

teadusuuringuid ja rahastamisstrateegiaid 

ning leides vajalikul hulgal teostajaid ja 

investeerijaid, võib liit võtta meetmeid 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

(28) Käesoleva otsuse eesmärk on 

tugevdada teadus- ja 

innovatsioonisüsteemide ja -tegevuse 

integreerimist ning kooskõlastamist 

Vahemere piirkonna riikides veevarustuse, 

vee käitlemise, taaskaustuse ja säästva 

kasutuse ning põllumajanduslike 

toidutootmissüsteemide valdkonnas. 

Peamiste kitsaskohtade süsteemsuse tõttu 

on Vahemere piirkonna riikides esinevate 

probleemide lahendamiseks vajalike 

teadusuuringute ja innovatsiooni maht 

tohutu. Samal ajal tuleks asjaomaseid 

tulemusi kasutada eeskujuna liidu teistes 

põua käes kannatavates piirkondades. 

Teadusuuringute ja innovatsiooni 

kohaldamisala on keerukas, hõlmab mitut 

valdkonda ning nõuab mitme osalejaga ja 

piiriülest lähenemisviisi. Suurt hulka 

osalevaid riike hõlmav koostööpõhine 

lähenemisviis võib aidata suurendada 

nõutavat mahtu ja ulatust, koondades 

rahalisi ja intellektuaalseid ressursse. Kuna 

eesmärk on seetõttu kõige paremini 

saavutatav liidu tasandil, integreerides 

riiklikud jõupingutused Euroopa 

järjepideva toetusega, koondades eraldi 

toimivad riiklikud teadusprogrammid, 

aidates kavandada riikidevahelisi 

teadusuuringuid ja rahastamisstrateegiaid 

ning leides vajalikul hulgal teostajaid ja 

investeerijaid, võib liit võtta meetmeid 

kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 

saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 4 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riik täidab esimeses lõigus sätestatud 

nõuded, käsitatakse teda käesoleva otsuse 

kohaldamisel osaleva riigina. 

Kui riik täidab käesolevas lõikes sätestatud 

nõuded, käsitatakse teda käesoleva otsuse 

kohaldamisel osaleva riigina. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. PRIMA üldeesmärk on töötada 

välja põhjaliku katse- ja tutvustusetapi 

läbinud ühised uuenduslikud lahendused 
Vahemere piirkonna riikide veevarustus- 

ja toidusüsteemide jaoks, et muuta need 

kliimale vastupidavamaks, 

tulemuslikumaks, kulutõhusamaks ja 

säästvamaks ning toetada ennetavalt 

toitumis-, tervise-, heaolu- ja 

rändeprobleemide lahendamist. 

1. PRIMA üldeesmärk on soodustada 

sotsiaalset ja majanduslikku arengut 

Vahemere mõlemal kaldal, suurendades 

võimekust teadus- ja arendustegevuseks 

ning arendada ühiseid uuenduslikke 

lahendusi Vahemere piirkonna 

põllumajandusliku toidutootmise ja 

veevarustuse jaoks, sh vee käitlemiseks ja 

taaskasutuseks, ning toidusüsteemide 

jaoks, et suurendada toidutootmise ja 

veevarustuse tõhusust (ka vähendades 

kadusid ja raiskamist), kliimale 

vastupidavust ja jätkusuutlikkust ning 

toetada ennetavalt veepuuduse, toiduga 

kindlustatuse, toitumis-, tervise-, heaolu-, 

keskkonna- ja rändeprobleemide 

lahendamist. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) stabiilse ja pikaajalise ühtse 

strateegilise kava väljatöötamine 

veevarustus- ja toidusüsteemide 

valdkonnas; 

i) loodusvarade kaitseks pikaajalise 

ja jätkusuutliku ühtse strateegilise kava 

väljatöötamine loodusvarade kaitseks 

kooskõlas säästva arengu eesmärkidega ja 

Euroopa Liidu säästva arengu 

strateegiaga veemajanduse, -tootmise ja -

varustussüsteemide, sh töötlemise ja 

taaskasutuse, ning põllumajanduslike 
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toiduainete valdkonnas;  

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt i a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) uuenduslike ja jätkusuutlike 

lahenduste väljatöötamine 

põllumajanduses, toidutootmises ja 

veevarustuses ning kogukondade, 

ettevõtete ja kodanike julgustamine neid 

kasutama; veevarude säästev 

majandamine kuivades ja poolkuivades 

piirkondades; jätkusuutlikud 

põllumajandustootmise süsteemid, mis 

järgivad Vahemere piirkonna 

keskkonnapiiranguid, et loodusvarasid 

säilitada; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kõikide riiklike teadus- ja 

innovatsiooniprogrammide suunamine 

selle strateegilise kava täitmisele; 

ii) kõigi asjakohaste riiklike teadus- ja 

innovatsiooniprogrammide suunamine 

strateegilise kava täitmisele ja nimetatud 

programmide kooskõlastamine; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt iii 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) kõikide asjaomaste avaliku ja 

erasektori osalejate struktuurne kaasamine 

strateegilise kava täitmisse, koondades 

teadmised ja finantsressursid vajaliku 

iii) kõikide asjaomaste avaliku ja 

erasektori osalejate kaasamine strateegilise 

kava täitmisse, koondades teadmised ja 

finantsressursid vajaliku kaalukuse 
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kaalukuse saavutamiseks; saavutamiseks; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt iv 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iv) kõikide osalejate suutlikkuse 

suurendamine rahastamise ja rakendamise 

valdkonnas. 

iv) kõikide osalejate, sh VKEde, 

kõrgkoolide, vabaühenduste ja kohalike 

teaduskeskuste suutlikkuse suurendamine 

rahastamise ja rakendamise valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) iga osalev riik on kohustatud 

osalema PRIMA rahastamises; 

(c) iga osalev riik on kohustatud 

osalema PRIMA rahastamises, andes 

asjakohase protsendi kogusummast; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) PRIMA juhtimismudeli loomine 

kooskõlas artikliga 12; 

(e) PRIMA tõhusa juhtimismudeli 

loomine kooskõlas artikliga 12; 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon hindab osalevate riikide 

võetud kohustuste täitmist, eelkõige kahe 

3. Komisjon hindab osalevate riikide 

võetud kohustuste täitmist, eelkõige kahe 
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esimese PRIMA aastase töökava vältel. 

Hindamise järel vaadatakse kooskõlas 

artikliga 9 läbi artikli 3 lõikes 1 osutatud 

liidu maksimaalne toetus. 

esimese PRIMA aastase töökava vältel. 

Hindamise järel võib artikli 3 lõikes 1 

osutatud liidu maksimaalse toetuse 

kooskõlas artikliga 9 läbi vaadata. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) vajaduse korral rahalised toetused 

PRIMA-ISile eesmärgiga rahastada artikli 

6 lõike 1 punktis a osutatud kaudseid 

meetmeid; 

(a) vajaduse korral rahalised või 

mitterahalised toetused PRIMA-ISile 

eesmärgiga rahastada artikli 6 lõike 1 

punktis a osutatud kaudseid meetmeid; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) rahalised või mitterahalised 

toetused seoses artikli 6 lõike 1 punktis b 

osutatud tegevuse teostamisega ning 

b) rahalised või mitterahalised 

toetused seoses artikli 6 lõike 1 punktides 

a ja b osutatud tegevuse teostamisega ning 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) rahaline toetus liidu toetusega 

hõlmamata PRIMA-ISi halduseelarvele, 

nagu on sätestatud artikli 3 lõike 3 punktis 

b. 

(c) rahaline või mitterahaline toetus 

liidu toetusega hõlmamata PRIMA-ISi 

halduseelarvele, nagu on sätestatud artikli 

3 lõike 3 punktis b. 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesoleva artikli lõike 2 punktis b 

osutatud mitterahalised toetused hõlmavad 

kulusid, mis osalevatel riikidel tekivad 

riiklike rahastamisasutuste kaudu artikli 6 

lõike 1 punktis b osutatud tegevuse 

teostamisel ja millest arvestatakse maha 

liidu otsene ja kaudne rahaline osalus 

nende kuludele kandmises. 

3. Käesoleva artikli lõike 2 punktis b 

osutatud mitterahalised toetused hõlmavad 

kulusid, mis osalevatel riikidel tekivad 

riiklike rahastamisasutuste kaudu artiklis 6 

osutatud tegevuse teostamisel või seoses 

PRIMA-ISi halduseelarvega ja millest 

arvestatakse maha liidu otsene ja kaudne 

rahaline osalus nende kuludele kandmises. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Lõike 2 punktides a ja b osutatud 

toetused, mida arvestatakse osalevate 

riikide osalusena, makstakse esimese 

PRIMA aastase töökavaga hõlmatud 

tegevuste jaoks pärast käesoleva otsuse 

jõustumist ja pärast seda, kui PRIMA-IS 

on järgmised aastased töökavad vastu 

võtnud. 

5. Lõike 2 punktides a ja b osutatud 

toetused, mida arvestatakse osalevate 

riikide osalusena, makstakse esimese 

PRIMA aastase töökavaga hõlmatud 

tegevuste jaoks pärast käesoleva otsuse 

jõustumist ja PRIMA-ISi järgmiste 

aastaste töökavade kalendriaastal (1. 

jaanuarist 31. detsembrini). 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. PRIMA toetab järgmist tegevust: 1. PRIMA toetab tegevust, mida 

osalevad liikmesriigid rahastavad oma 

riiklike rahastamisasutuste kaudu ja mis 

hõlmab järgmist: 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) teadus- ja innovatsioonimeetmed, 

samuti innovatsioonimeetmed, sealhulgas 

näidisprojektid, katsetehased, katsetamine, 

turustuseelsed kasutusnäited, mis on seotud 

eelkõige kõrgemate tehnoloogilise 

valmisoleku tasemetega; 

i) teadus- ja innovatsioonimeetmed, 

samuti innovatsioonimeetmed, sealhulgas 

näidisprojektid, katsetehased, katsetamine, 

turustuseelsed kasutusnäited, mis on seotud 

madalate kuni kõrgete tehnoloogilise 

valmisoleku tasemetega; 

 

Muudatusettepanek 32 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) tegevus, mida osalevad riigid 

rahastavad liidu toetuseta oma riiklike 

rahastamisasutuste kaudu ning mis on 

üha rohkem seotud ka kõrgemate 

tehnoloogilise valmisoleku tasemetega ja 

hõlmavad järgmist: 

b) tegevus, mida osalevad riigid 

rahastavad liidu toetuseta ning mis on 

seotud madalate kuni kõrgete 

tehnoloogilise valmisoleku tasemetega. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) osalevate riikide riiklike 

programmide kohane tegevus. 

ii) osalevate riikide riiklike 

programmide kohane tegevus, sh 

veevarude strateegilise majandamise ja 

pikaajalised leevendamis- ja 

kohanemiskavad, et võtta kasutusele 

kliimamuutustele vastupanuvõimelisem 

lähenemisviis veevarudele. 

 



 

PE597.388v02-00 16/24 AD\1119486ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Tegevus hõlmab teadus- ja 

innovatsioonimeetmeid, samuti 

innovatsioonimeetmeid, sealhulgas 

uuenduslikke näidisprojekte, 

katsetehaseid, katsetamist, turustuseelseid 

kasutusnäiteid, mis on seotud eelkõige 

kõrgemate tehnoloogilise valmisoleku 

tasemetega, eelarve ja osalejate arvu 

poolest väikeste ja suurte projektide 

kaudu. 

 Samuti hõlmab see koordineerimis- ja 

toetusmeetmeid, mis keskenduvad levitus- 

ja teavitustegevusele PRIMA 

edendamiseks ja selle mõju 

suurendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. PRIMAt rakendatakse aastaste 

töökavade alusel, mille PRIMA-IS võtab 

vastu pärast komisjonilt heakskiidu saamist 

eelmise aasta lõpuks. Erandina võib 

PRIMA 2018. aasta töökava vastu võtta 

31. märtsiks 2018. PRIMA-IS teeb aastase 

töökava avalikult kättesaadavaks. 

2. PRIMAt rakendatakse aastaste 

töökavade alusel, mille PRIMA-IS võtab 

vastu pärast komisjonilt heakskiidu saamist 

eelmise aasta lõpuks. PRIMA-IS peab 

saatma kõnealused töökavad komisjonile 

eelmise aasta lõpuks. Erandina tuleb 

PRIMA 2018. aasta töökava saata 

hiljemalt 31. märtsiks 2018. PRIMA-IS 

teeb aastase töökava avalikult 

kättesaadavaks. 
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Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tegevuse, mida osalevad riigid 

rahastavad oma riiklike rahastamisasutuste 

kaudu liidu toetuseta, võib lisada PRIMA 

aastasesse töökavasse alles pärast seda, kui 

need on PRIMA-ISi korraldatud 

sõltumatu välishindamise alusel saanud 

PRIMA ühisprogrammi eesmärkidel 

põhinevas rahvusvahelises vastastikuses 

eksperdihinnangus positiivse tulemuse. 

5. Tegevuse, mida osalevad riigid 

rahastavad oma riiklike rahastamisasutuste 

kaudu liidu toetuseta, võib lisada PRIMA 

aastasesse töökavasse alles pärast seda, kui 

see on saanud PRIMA eesmärkide 

toetamise osas PRIMA-ISilt positiivse 

hinnangu. Kahtluse korral võib PRIMA-

IS paluda vastastikuse sõltumatu 

välishinnangu koostamist. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. PRIMA aastasesse töökavasse 

lisatud tegevused, mida osalevad riigid 

rahastavad oma riiklike 

rahastamisasutuste kaudu liidu toetuseta, 
viiakse ellu kooskõlas ühiste põhimõtetega, 

mille PRIMA-IS võtab vastu pärast 

komisjonilt heakskiidu saamist. Ühistes 

põhimõtetes võetakse arvesse käesolevas 

otsuses, määruse (EL, Euratom) nr 

966/2012 VI jaotises ja määruses (EL) nr 

1290/2013 sätestatud põhimõtteid, eelkõige 

võrdse kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 

vastastikuse hindamise ja valiku 

põhimõtteid. PRIMA-IS võtab pärast 

komisjonilt heakskiidu saamist vastu ka 

osalevate riikide PRIMA-ISile esitatavaid 

aruandeid käsitlevad nõuded, sealhulgas 

iga tegevusega seotud näitajate suhtes. 

6. PRIMA aastasesse töökavasse 

lisatud tegevused viiakse ellu kooskõlas 

ühiste põhimõtetega, mille PRIMA-IS 

võtab vastu pärast komisjonilt heakskiidu 

saamist. Ühistes põhimõtetes võetakse 

arvesse Vahemere põhja- ja lõunakalda 

huvide vahelist tasakaalu ja käesolevas 

otsuses, määruse (EL, Euratom) nr 

966/2012 VI jaotises ja määruses (EL) nr 

1290/2013 sätestatud põhimõtteid, eelkõige 

võrdse kohtlemise, läbipaistvuse, sõltumatu 

vastastikuse hindamise ja valiku 

põhimõtteid. PRIMA-IS võtab pärast 

komisjonilt heakskiidu saamist vastu ka 

osalevate riikide PRIMA-ISile esitatavaid 

aruandeid käsitlevad nõuded, sealhulgas 

iga tegevusega seotud näitajate suhtes. 

 

 

Muudatusettepanek  38 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 7 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) Taotlused valitakse välja 

rahvusvahelise projektikonkursi alusel 

kaheetapilises menetluses. Esimeses etapis 

vaadatakse riigi või rahvusvahelisel 

tasandil läbi taotlused, mille on esitanud 

asjaomaste riiklike programmide raames 

toetuskõlblikud õigussubjektid. Teises 

etapis tehakse PRIMA-ISi korraldatud 

ühekordne sõltumatu rahvusvaheline 

vastastikune hindamine. Selles etapis 

hinnatakse taotlusi vähemalt kolme 

sõltumatu eksperdi abil järgmiste 

kriteeriumide alusel: rakendamise 

tipptase, mõju, kvaliteet ja tõhusus. 

b) Taotlused valitakse välja 

rahvusvahelise projektikonkursi alusel 

kaheetapilises menetluses. Taotlusi 

hinnatakse vähemalt kolme sõltumatu 

eksperdi abil järgmiste valiku- ja 

hindamiskriteeriumide alusel: õiglane 

tasakaal väikeste ja suuremate projektide 

vahel, asjakohasus, teaduslik ja 

tehnoloogiline tipptase, mõju, (juhtimise 

ja partnerite) teaduslik kvaliteet ning 

rakendamise tõhusus. 

 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 7 – punkt c  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) Taotlused seatakse vastavalt 

hindamistulemustele paremuse järjekorda. 

Valiku teeb PRIMA-IS selle 

paremusjärjekorra alusel. Osalevad riigid 

lepivad kokku piisava rahastamisviisi, mis 

võimaldab suurendada selle 

paremusjärjestuse alusel rahastatavate 

taotluste arvu, eraldades eelkõige 

reservsummad riigi rahalisse panusesse, 

millega riigid toetavad projektikonkursse. 

c) Taotlused seatakse vastavalt 

hindamistulemustele paremuse järjekorda. 

Valiku teeb PRIMA-IS selle 

paremusjärjekorra alusel. Osalevad riigid 

lepivad kokku sobiva valikuviisi, mis 

võimaldab suurendada selle 

paremusjärjestuse alusel rahastatavate 

taotluste arvu, eraldades eelkõige 

reservsummad riigi rahalisse panusesse, 

millega riigid toetavad projektikonkursse. 

Juhul kui üht või mitut projekti ei ole 

võimalik puuduliku eelarve tõttu 

rahastada, saab valida 

paremusjärjekorras järgmised projektid. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu otsus 
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Artikkel 6 – lõige 7 – punkt c a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) Tegevused vastavad PRIMA-IS 

vastuvõetud jätkusuutlikkuse 

kriteeriumitele, mille komisjon on heaks 

kiitnud, tagamaks, et tegevusel ei ole 

kahjulikku mõju keskkonnale, 

ühiskonnale ega rahvatervisele.  

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Erandina määruse (EL) nr 

1290/2013 artikli 9 lõike 1 punktist b on 

osalejate miinimumarv kolm õigussubjekti, 

kes on asutatud kolmes erinevas osalevas 

riigis, kusjuures: 

2. Erandina määruse (EL) nr 

1290/2013 artikli 9 lõike 1 punktist b on 

osalejate miinimumarv kolm õigussubjekti, 

kes on asutatud kolmes erinevas riigis, 

mida peetakse asjaomase projektikonkursi 

esitamistähtajal osalevateks riikideks 

kooskõlas käesoleva otsusega, kusjuures: 

 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Olenemata eeltoodud sätetest 

võivad PRIMA projektikonkursil osaleda 

kõik üksused, kes on asutatud Vahemere 

Liidu liikmesriigis või programmiga 

„Horisont 2020“ assotsieerunud riigis, 

juhul kui riik või riiklik rahastamisasutus 

kaasrahastab nende osalemist vähemalt 

50 % ulatuses. Sellisel juhul on nimetatud 

üksused liidu rahastamise suhtes 
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toetuskõlblikud. 

 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 11 – lõige 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. PRIMA rakendamisel võtavad 

osalevad riigid liidu finantshuvide kaitseks 

vajalikud õiguslikud, reguleerivad, haldus- 

ja muud meetmed, et eelkõige tagada 

kõikide liidule võlgnetavate summade 

sissenõudmine vastavalt määrusele (EL, 

Euratom) nr 966/2012 ja delegeeritud 

määrusele (EL) nr 1268/2012. 

5. PRIMA rakendamisel võtavad 

osalevad riigid liidu finantshuvide kaitseks 

vajalikud õiguslikud, reguleerivad, haldus- 

ja muud meetmed, et eelkõige tagada 

kõikide liidule võlgnetavate summade 

sissenõudmine vastavalt määrusele (EL, 

Euratom) nr 966/2012 ja delegeeritud 

määrusele (EL) nr 1268/2012. Sissenõutav 

summa on maksimaalselt 200 miljonit 

eurot. Iga osalev riik vastutab üksnes 

tema territooriumil asutatud üksuste poolt 

saadud ELi vahendite eest sama suure 

kogusumma ulatuses, millega riik osaleb 

programmi PRIMA rahastamisel. 

Osalevad riigid ei vastuta PRIMAs mitte 

osalevas riigis asutatud üksuste poolt 

saadud vahendite eest.  

 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. PRIMA-ISi organid on järgmised: 1. PRIMA-ISi konkreetselt 

tõhususele suunatud organid on 

järgmised: 
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Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) haldusnõukogu; b) nõukogu; 

 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

PRIMA-ISi juhib üldkogu, kus on 

esindatud kõik osalevad riigid. Üldkogu on 

PRIMA-ISi otsuseid tegev organ. 

PRIMA-ISi juhib juhatus, kus on esindatud 

kõik osalevad riigid. Juhatus on PRIMA-

ISi otsuseid tegev organ. Juhatus peab 

korralisi ja erakorralisi üldkoosolekuid. 

Juhatuse korraline üldkoosolek toimub 

vähemalt kord aastas, nelja kuu jooksul 

enne finantsaasta lõppu. Juhatuse 

erakorraline koosolek kutsutakse kokku 

vajaduse korral. 

 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üldkogu annab heakskiidu programmiga 

„Horisont 2020“ assotsieerumata muu kui 

artikli 1 lõikes 2 nimetatud kolmanda riigi 

osalemiseks PRIMAs, kui on hinnanud 

tema osalemise asjakohasust PRIMA 

eesmärkide saavutamise seisukohast. 

Juhatus annab PRIMAs osalemiseks 

heakskiidu riikidele, kes ei ole Vahemere 

Liidu liikmesriigid ega ole assotsieerunud 

programmiga „Horisont 2020“, kui on 

hinnanud nende osalemise asjakohasust 

PRIMA eesmärkide saavutamise 

seisukohast. Juhatus otsustab, milline on 

asjakohane protsent kogusummast 

vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile c. 
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Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Üldkogu määrab kindlaks 

haldusnõukogu liikmete arvu, mis on 

vähemalt viis, ja nimetab liikmed ametisse. 

Haldusnõukogu teeb PRIMA-ISi 

sekretariaadi üle järelevalvet. 

3. Juhatus määrab kindlaks nõukogu 

liikmete arvu, mis on vähemalt viis, ja 

nimetab liikmed ametisse nelja-aastaseks 

ametiajaks, mida võib uuendada. 

Nõukogu koguneb vähemalt iga kolme 

kuu järel või nii sageli kui vaja. Nõukogu 

teostab PRIMA-ISi sekretariaadi üle 

järelevalvet. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) tagab PRIMA tegevuse 

läbipaistvuse. 
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