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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Meetmed, mille eesmärgiks on aidata 
kaasa Eurostarsi ühisprogrammi 
elluviimisele, seisnevad peamiselt teadus- ja 
arendustegevuses, mida juhib üks või mitu 
osalevates liikmesriikides ja muudes 
osalevates riikides tegutsevat teadus- ja 
arendustegevuses osalevat VKEd. Iga 
projekti puhul, mis on valitud välja pärast 
projektikonkursse, peaks(id) teadus- ja 
arendustegevuses osalev(ad) VKE(d) viima 
ühiselt ellu vähemalt 50 % kõnealuse 
projekti kogu teadus- ja arendustegevusest.

Or. en
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Selgitus

Artiklites mainitud kindlaks määratud 50 % rahastuse piir välistab liiga paljud teadus- ja 
arendustegevuses osalevad VKEd. 50 % eesmärgi mainimisega põhjendustes peab 
kõrgetasemeline töörühm eelistama vähemalt 50 % rahastusega VKEsid, kuid see peaks 
võimaldama tal ka erandite tegemist rohkem turupõhistele VKEdele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dragoş Florin David

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 20

(20) Eurostarsi ühisprogrammi tõhusaks 
elluviimiseks peaks spetsiaalne 
rakendusstruktuur toetama rahaliselt 
Eurostarsi ühisprogrammis osalevaid 
kolmandaid osapooli, kes valitakse välja 
pärast projektikonkursse.

(20) Eurostarsi ühisprogrammi tõhusaks 
elluviimiseks peaks spetsiaalne 
rakendusstruktuur toetama rahaliselt 
Eurostarsi ühisprogrammis osalevaid 
kolmandaid osapooli, kes valitakse välja 
pärast projektikonkursse, mille projektid 
liigitatakse abikõlblike projektide esitamise 
järjekorras. 

Or. ro

Selgitus

Eurostarsi programm peaks töötama läbipaistvalt ja bürokraatiavabalt, mida on võimalik 
saavutada kas ühekordse kindlasummalise väljamakse või kindlaks määratud protsendimäära 
alusel teostavate väljamaksete abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 27 a (uus)

(27 a) Järelevalve Eurostarsi 
ühisprogrammi rakendamise üle peab 
olema kulusäästlik ega tohi liigselt 
koormata programmis osalevaid väikeseid 
ja keskmise suurusega ettevõtjaid. 
Kehtestatud nõuded peavad olema selged ja 
asjakohased ning koostatud nii, et üksikud 
ettevõtjad saaksid oma tegevuse alusel 
vastata lihtsalt neile esitatud küsimustele. 
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Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dragoş Florin David

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 27 a (uus)

(27 a) Komisjon peaks looma projektide 
tulemusi sisaldava andmebaasi ning 
jätkama kõnealuse teabe kättesaadavaks 
tegemist vähemalt kaheks aastaks.

Or. ro

Selgitus

Oluline on luua Euroopa teadus- ja uuendustegevuse andmebaas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gunnar Hökmark

Muudatusettepanek 16
Artikli 13 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui artiklis 2 osutatud hindamise 
käigus ilmneb, et toetuskriteeriumid on nii 
ranged, et toetust ei anta piisavale arvule 
ettepanekutele, muudavad komisjon ja 
spetsiaalne rakendusstruktuur artiklis 4 
osutatud üldist kokkulepet ning teevad 
kõnealused kriteeriumid ümber. Korralduse 
lihtsustamine, mille kasuks otsustati 
ettevõtjate halduskoormuse osas, peab 
kehtima ka komisjoni suhetes huvitatud 
isikutega kõnealuste küsimuste osas.

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pia Elda Locatelli

Muudatusettepanek 17
I LISA II jao „Tegevus” punkt 2
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(2) seda viib (viivad) ellu peamiselt teadus-
ja arendustegevuses osalev(ad) VKE(d), mis
peaks(id) rahastama vähemalt 50 % projekti 
teadus- ja arendustegevusega seotud 
kuludest. Väikesemahulised allhanked 
võivad olla põhjendatud, kui see on projekti 
elluviimiseks vajalik; 

(2) seda viib (viivad) ellu peamiselt teadus-
ja arendustegevuses osalev(ad) VKE(d). Iga 
projekti puhul peaks(id) teadus- ja 
arendustegevuses osalev(ad) VKE(d) viima 
ühiselt ellu vähemalt 50 % projekti kogu
teadus- ja arendustegevusest. 
Väikesemahulised allhanked võivad olla 
põhjendatud, kui see on projekti 
elluviimiseks vajalik;

Or. en

Selgitus

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Muudatusettepanek 18
I LISA II jao „Tegevus” punkt 2

(2) seda viib (viivad) ellu peamiselt teadus-
ja arendustegevuses osalev(ad) VKE(d), mis 
peaks(id) rahastama vähemalt 50 % 
projekti teadus- ja arendustegevusega 
seotud kuludest. Väikesemahulised 
allhanked võivad olla põhjendatud, kui see 
on projekti elluviimiseks vajalik; 

(2) seda viib (viivad) ellu peamiselt teadus-
ja arendustegevuses osalev(ad) VKE(d). 
Väikesemahulised allhanked võivad olla 
põhjendatud, kui see on projekti 
elluviimiseks vajalik;

Or. en

Selgitus

Kindlaks määratud 50 % rahastuse piir välistab liiga paljud teadus- ja arendustegevuses 
osalevad VKEd. 50 % eesmärgi mainimisega põhjendustes peab kõrgetasemeline töörühm 
eelistama vähemalt 50 % rahastusega VKEsid, kuid see peaks võimaldama tal ka erandite 
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tegemist rohkem turupõhistele VKEdele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 19
I LISA IV jao „Programmi rakendamine” esimene a lõik (uus)

Spetsiaalne rakendusstruktuur võtab 
asjakohaseid meetmeid, et tunnustada 
ühenduse toetust Eurostarsi 
ühisprogrammile nii programmis üldiselt 
kui ka üksikutes projektides, mis hõlmab ka 
ühenduse logo kasutamist kõikides 
Eurostarsi ühisprogrammi käsitlevates 
väljaannetes.

Or. en

Selgitus

 Euroopa Liidu toetus tuleks teha nähtavaks.
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