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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Ühised tehnoloogiaalgatused võetakse seitsmendas raamprogrammis kasutusele uue 
moodusena avaliku ja erasektori partnerlussuhte ellurakendamiseks teadusuuringutes Euroopa 
tasandil. Ühised tehnoloogiaalgatused kasvavad eelkõige välja Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide tööst. Mõnel juhul on Euroopa tehnoloogiaplatvormid saavutanud 
niivõrd laia ulatuse ja mahu, et nende strateegiliste teadusuuringute kavade tähtsamate osade 
rakendamine nõuab avaliku ja erasektori märkimisväärsete investeeringute ning ka oluliste 
teadusressursside kaasamist. Ühised tehnoloogiaalgatused pakutakse välja kui tõhusad 
vahendid kõnealuste tehnoloogiaplatvormide vajaduste rahuldamiseks.

Eriprogrammis „Koostöö”1 on määratletud kuus valdkonda, milles ühine tehnoloogiaalgatus 
võiks olla eriti tulemuslik: vesiniku- ja kütuseelemendid, lennundus ja õhutransport, uudsed 
ravimid, manussüsteemid, nanoelektroonika ja GMES (üleilmne keskkonna- ja turvaseire).

Vesiniku ja kütuseelementide tehnoloogiaplatvormil põhinev kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte”) aitab rakendada keskkonnatehnoloogia 
tegevuskava (ETAP), mis teatise KOM(2004) 38 kohaselt on üks selle prioriteetsetest 
meetmetest.

Kütuseelemendid on väga vaiksed ja ülitõhusad energiamuundurid, mis võimaldavad olulisel 
määral kumulatiivselt vähendada kasvuhoonegaase ja saasteaineid. Nad võimaldavad 
energialiikide puhul paindlikkust, sest neid saab kasutada koos vesiniku ja muude kütustega, 
nagu maagaas, etanool ja metanool.

Vesiniku kui paindliku energiakandja kasutuselevõtt mõjutab positiivselt energiavarustuse 
kindlust ja stabiliseerib energiahindu, kuna seda saab toota kõikidest esmastest 
energiaallikatest ning seepärast mitmekesistab see kütuseliike transpordis, mis praegu sõltub 
98% ulatuses naftast. Seda saab kasutada kütuseelementides või põletada soojuse saamiseks 
või liikumis- ja elektrienergiat andvates turbiinides ja sisepõlemismootorites. Vesinikku saab 
kasutada ka energiasalvestina. Näiteks juhul, kui taastuvelektri tootmine on nõudlusest 
suurem, saab ülejäävat energiat kasutada elektrolüüsi teel vesiniku tootmiseks, soodustades 
nii taastuvelektri integreerimist energiaturuga.

Käesolev komisjoni ettepanek käsitleb ühisettevõtte loomist asutamislepingu artikli 171 
kohaselt. Ühisettevõtet tuleks käsitada ühenduse asutusena ja see tuleks luua perioodiks, mis 
lõpeb 31. detsembril 2017. Ühisettevõtte asukoht on Belgias Brüsselis.

Finantsmõju

Hinnanguliselt on ühenduse maksimaalsed eelarvelised kulukohustused ühisettevõtte 
algusperioodil (2017. aastani) 470 miljonit eurot, mis tuleb võtta enne seitsmenda 
raamprogrammi eelarveperiood lõppu, st enne 31. detsembrit 2013. Esialgne kulukohustuste 

                                               
1 ELT L 400, 30.12.2006, lk 66–241.
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kogusumma 30 miljonit tuleb võtta 2008. aastal, sellest 28,1 miljonit eurot tegevuskuludeks ja 
1,9 miljonit eurot halduskuludeks.

Teadusuuringuid rahastavad ühiselt ühendus, tööstusrühmitus ning osalevad ülikoolid, 
riiklikud uurimiskeskused jne, kusjuures projektides on ühenduse panus rahaline ning osalejate 
panus mitterahaline.

Kütuselementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte jooksvad kulud kannavad algusest peale 
võrdsetes osades (50/50) ühendus ja tööstusrühmitus. Kui luuakse teadusrühmitus ning ta 
esitab taotluse kütuselementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõttega ühinemiseks, saab 
teadusrühmitus ühe koha juhatuses ning kannab edaspidi 1/12 jooksvatest kuludest.

Ühendus rahastab seitsmenda raamprogrammi eriprogrammi „Koostöö” järgmistest 
eelarveridadest: energeetika; nanoteadused, nanotehnoloogia, materjalid ja uued 
tootmistehnoloogiad; transport (sealhulgas lennundus); ning keskkond (sealhulgas 
kliimamuutused) teadusuuringute peadirektoraadi all ja transport energeetika ja transpordi 
peadirektoraadi all. On selge, et ühisettevõtte tegevuskulude assigneeringud tuleb jaotada 
eraldi punktideks seitsmenda raamprogrammi nende eelarveartiklite alla, sest erinevalt 
eelmisest komisjoni ettepanekust ühisettevõtete loomise kohta ei sisalda kütuseelementide ja 
vesiniku valdkonna ühisettevõtte ettepanek kavatsust teha eraldi eelarverida ühisettevõtte 
tegevuskuludeks. On mainitud ainult eraldi rida halduskuludeks (08 01 04 20).

Komisjoni ettepanekus on järgmine kulutuste profiil:

miljonites eurodes (kolme kümnendkoha täpsusega)
Jagu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kokku

Tegevuskulud
Kulukohustuste 
assigneeringud

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Maksete 
assigneeringud

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Võrdlussummas sisalduvad halduskulud
Tehniline ja haldusabi 
(liigendamata 
assigneeringud).
Personalikulud + 50%

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

VVÕÕRRDDLLUUSSSSUUMMMMAA KKOOKKKKUU
Kulukohustuste 
assigneeringud

a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Maksete assigneeringud b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Hindamine

Arvamuse koostaja muudatusettepanekud põhinevad peamiselt kahel murettekitaval asjaolul.

1) Ühisettevõte moodustatakse esialgu tegevusajaks, mis lõpeb 31. detsembril 2017 (mida 
võib-olla hiljem pikendatakse), kuid mitmeaastane finantsraamistik hõlmab ainult 
tegevusaega 2013. aastani. Seetõttu tuleb kõiki taotlusi pärast 2013. aastat ühisettevõttele 
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ühenduse rahaliste vahendite andmiseks hinnata uuesti uue finantsraamistiku läbirääkimistel.

Mis puudutab praegust perioodi, siis on ettepanek – kuigi see kuulub kahanevate varudega 
rubriiki 1 a – mitmeaastase finantsraamistikuga kooskõlas sel lihtsal põhjusel, et ELi vajalik 
osamakse võetakse seitsmendast raamprogrammist ja sisaldub seetõttu juba komisjoni 
finantsplaneeringus.

Sellest hoolimata soovib arvamuse koostaja juhtida tähelepanu sellele, et ei saa võtta rahalisi 
kohustusi kehtiva finantsraamistiku järgseks ajaks (muudatusettepanekud 1, 2, 6 ja 10).

2) Analoogiliselt ühisettevõtet ITER käsitlevate läbirääkimistega 2007. aasta alguses, mis 
viisid 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolsetel läbirääkimistel tehtud järeldusteni, peab 
ühisettevõtet käsitama finantsmääruse artikli 185 alusel asutusena ning seetõttu määratakse 
selle rahastamine eelarvepädevate institutsioonide nõusolekul (muudatusettepanekud 3–5, 7–9 
ja 11–16).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. on arvamusel, et õigusloomega seotud 
ettepanekus märgitud lähtesumma peab 
olema kooskõlas kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1a 
ülemmääraga ja 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti 47 sätetega; märgib, et 2013. aasta 
järgset rahastamist hinnatakse järgmise 
finantsraamistiku läbirääkimiste raames;

Muudatusettepanek 2

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)
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Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu sellele, et 
eelarvekomisjoni arvamus ei enneta 17. 
mail 2006. aastal sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktis 47 sätestatud menetluste tulemusi, 
mida kohaldatakse ühisettevõtte 
asutamise suhtes;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene a ja esimene b volitus (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. 
aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust)1 ja eriti selle artiklit 185;
võttes arvesse 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2 ja 
eriti selle punkti 47;

________________________________
1 ELT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 
343, 27.12.2007, lk 9).
2 ELT C 139, 14.6.2006, lk.1.

Selgitus

Analoogselt 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolse kohtumise järeldustega ITERi ühisettevõtte 
kohta tuleb ka ühisettevõtet käsitada institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 
kohaldamisel ühenduse asutusena. See peab kajastuma määruses viidatud õiguslikes alustes.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Ühisettevõtte peaks looma ühendus ja 
selle eelarve täitmise aruande peaks 
kinnitama Euroopa Parlament nõukogu 
soovituse põhjal. Tuleks siiski arvesse 
võtta ühise tehnoloogiaalgatuse eripära, 
mis tuleneb avaliku ja erasektori 
partnerlusest ning eelkõige erasektori 
toetusest eelarvele.

(15) Ühisettevõtte peaks looma ühendus ja 
selle eelarve täitmise aruande peaks 
kinnitama Euroopa Parlament, võttes 
arvesse nõukogu soovitust.

Selgitus

Analoogselt 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolse kohtumise järeldustega ITERi ühisettevõtte 
kohta tuleks anda Euroopa Parlamendile täielik ja tingimusteta vastutus ühisettevõtte eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Ühisettevõte peaks pärast 
komisjoniga konsulteerimist vastu võtma 
üksikasjalikud rahastamiseeskirjad, mis 
põhinevad nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
(mis käsitleb Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust) põhimõtetel. Neis 
eeskirjades tuleks arvesse võtta 
tegevusega seotud erivajadusi, mis 
tulenevad eelkõige vajadusest ühendada 
ühenduse ja erasektori poolne rahastamine.

(16) Ühisettevõtte suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad ei tohiks kõrvale kalduda 
komisjoni 23. detsembri 2002. aasta 
määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, 
millele viidatakse finantsmääruse artiklis 
185, välja arvatud juhul, kui seda 
nõuavad eriliselt tema tegevusega seotud 
vajadused, eelkõige vajadus ühendada 
ühenduse ja erasektori poolne rahastamine.
Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
kõrvalekalduvate eeskirjade 
vastuvõtmiseks oleks vaja komisjoni 
eelnevat nõusolekut. Sellistest 
kõrvalekaldumistest tuleks teavitada 
eelarvepädevaid institutsioone.
1EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72; parandus EÜT L 
2, 7.1.2003, lk 39.
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Selgitus

Erandeid määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 tuleks lubada vaid hädavajadusel.
Ühisettevõte peab ilma ühegi kahtluseta tõestama, et selline erand on ainuke võimalus tagada 
nõuetekohane toimimine selle asutamismääruse piires.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 1 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kütuseelementide ja vesiniku ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
luuakse asutamislepingu artikli 171 kohane 
kütuselementide ja vesiniku valdkonna 
ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte”) 
perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017.
Perioodi võib pikendada käesoleva 
määruse läbivaatamise kaudu.

1. Kütuseelementide ja vesiniku ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
luuakse asutamislepingu artikli 171 kohane 
kütuselementide ja vesiniku valdkonna 
ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte”) 
perioodiks, mis lõpeb 31. detsembril 2017.
Kõnealust ajavahemikku võib pikendada 
käesoleva määruse läbivaatamise kaudu.
Ühisettevõte on asutus, mis luuakse 
vastavalt finantsmääruse artiklile 185 ja 
17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktile 47.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut volituste kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte finantssätted põhinevad 
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
põhimõtetel. Need võivad määrusest (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 kõrvale kalduda, 
kui ühisettevõtte tegevusega seotud 
erivajadused seda nõuavad ning kui 
komisjon on selleks andnud eelneva 

1. Ühisettevõtte suhtes kohaldatavad 
finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda 
23. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ, 
Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud 
juhul, kui tema tegevusega seotud 
vajadused seda eriliselt nõuavad ning kui 
komisjon on selleks andnud eelneva 
nõusoleku. Sellistest kõrvalekaldumistest 
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nõusoleku. teavitatakse eelarvepädevaid 
institutsioone.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 16 kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte eelarve täitmise kinnitab 
Euroopa Parlament nõukogu soovituse 
alusel vastavalt ühisettevõtte 
finantseeskirjas sätestatud menetlusele.

4. Ühisettevõtte eelarve täitmise aruande 
kinnitab Euroopa Parlament, võttes arvesse 
nõukogu soovitust.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 15 kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ja Belgia vahel sõlmitakse 
asukohaleping, milles käsitletakse 
tööruume, privileege ja immuniteete ning 
Belgia poolt ühisettevõttele antavat muud 
toetust.

Ühisettevõtte ja Belgia vahel sõlmitakse 
asukohaleping, milles käsitletakse 
asukohariigi abi tööruumide, privileegide 
ja immuniteetide osas ning Belgia poolt 
ühisettevõttele antavat muud toetust.

Selgitus

Tuleks selgelt sätestada, et ameti või sarnase ühenduse asutuse asukohariigilt oodatakse 
rahalise ja igasuguse muu abi andmist, mis on vajalik ühenduse asutuse loomise ja toimimise 
hõlbustamiseks.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.1 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte moodustatakse käesoleva 
põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu 
Teatajas esialgu ajavahemikuks, mis lõpeb 
31. detsembril 2017.

3. Ühisettevõte moodustatakse käesoleva 
põhikirja avaldamisega Euroopa Liidu 
Teatajas esialgu ajavahemikuks, mis lõpeb 
31. detsembril 2017. See on asutus, mis 
luuakse vastavalt finantsmääruse artiklile 
185 ja 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktile 47.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut volituste kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.5 lõike 15 kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põhjendada ja kinnitada võimalikke
erandeid ühisettevõtte finantsmäärusest
vastavalt artiklile 8;

– kinnitada vastavalt artiklile 8 
ühisettevõtte finantseeskiri pärast 
komisjoniga konsulteerimist;

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 16 kohta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.5 lõike 15 kuues a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põhjendada iga soovi kõrvale kalduda 
määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, 
kinnitada iga erand pärast komisjoni 
eelnevat nõusolekut ja teavitada 
eelarvepädevaid institutsioone igast 
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kinnitatud erandist;

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 16 kohta.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa artikli I.11 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte finantssätted põhinevad 
määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
põhimõtetel. Need võivad määrusest (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 kõrvale kalduda, 
kui ühisettevõtte tegevusega seotud 
erivajadused seda nõuavad ning kui 
komisjon on selleks andnud eelneva 
nõusoleku.

1. Ühisettevõtte suhtes kohaldatavad
finantseeskirjad ei tohi kõrvale kalduda
määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002,
välja arvatud juhul, kui tema tegevusega 
seotud erivajadused seda nõuavad.
Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
kõrvalekalduvate eeskirjade 
vastuvõtmiseks on vaja komisjoni eelnevat 
nõusolekut. Sellistest kõrvalekaldumistest 
teavitatakse eelarvepädevaid 
institutsioone.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 16 kohta.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.14 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast iga 
majandusaasta lõppu esitatakse 
ühisettevõtte esialgne 
raamatupidamisaruanne komisjonile ja 
Euroopa Kontrollikojale (edaspidi 
„kontrollikoda”). Kontrollikoda esitab 
hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 
15. juuniks oma märkused ühisettevõtte 
esialgse raamatupidamisaruande kohta.
Majandusaasta aruanne saadetakse 

5. Kahe kuu jooksul pärast iga 
majandusaasta lõppu esitatakse 
ühisettevõtte esialgne 
raamatupidamisaruanne komisjonile ja 
Euroopa Kontrollikojale (edaspidi 
„kontrollikoda”). Kontrollikoda esitab 
hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 
15. juuniks oma märkused ühisettevõtte 
esialgse raamatupidamisaruande kohta.
Majandusaasta aruanne saadetakse 
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järgmisel aastal komisjoni peaarvepidajale 
vastavalt raamfinantsmääruses sätestatud 
tähtaegadele, et komisjoni peaarvepidaja 
saaks lisada selle andmed EÜ 
raamatupidamise aastaaruandesse.
Ühisettevõtte raamatupidamise 
aastaaruanne tuleb koostada vastavalt EÜ 
raamatupidamiseeskirjadele, mille võtab 
vastu komisjoni peaarvepidaja.

järgmisel aastal komisjoni peaarvepidajale 
vastavalt raamfinantsmääruses sätestatud 
tähtaegadele, et komisjoni peaarvepidaja 
saaks lisada selle andmed EÜ 
raamatupidamise aastaaruandesse. Eelneva 
aasta raamatupidamise aastaaruanne ja 
bilanss esitatakse eelarvepädevatele 
institutsioonidele. Ühisettevõtte 
raamatupidamise aastaaruanne tuleb 
koostada vastavalt EÜ 
raamatupidamiseeskirjadele, mille võtab 
vastu komisjoni peaarvepidaja.

Selgitus

Raamatupidamisaruanne ja bilanss tuleb saata teavitamise eesmärgil mõlemale 
eelarvepädevale institutsioonile.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.14 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Eelarve täitmise kinnitab Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel
vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjas
sätestatud menetlusele.

6. Ühisettevõtte eelarve täitmise aruande 
kinnitab Euroopa Parlament vastavalt 
ühisettevõtte finantseeskirjades sätestatud 
menetlusele, võttes arvesse nõukogu 
soovitust.

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 15 kohta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.16 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Personali koosseis määratakse kindlaks 
ametikohtade loeteluga, mis sätestatakse 
aastaeelarves.

1. Personali koosseis määratakse kindlaks 
ametikohtade loeteluga, mis sätestatakse 
aastaeelarves, ning komisjon edastab selle 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos 
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Euroopa Liidu esialgse eelarve projektiga.

Selgitus

Komisjon peaks avaldama ühisettevõtte ametikohtade loetelu koos esialgse eelarveprojektiga, 
nii nagu toimitakse juba olemasolevate ühisettevõtete puhul.
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