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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine alalõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
erieesmärgi „Turvaline ühiskond –
Euroopa kodanike ja ühiskonna vabaduse 
ja turvalisuse kaitse” alla, teeb komisjon 
taotluse korral liidu institutsioonidele või 
ametiasutustele, liikmesriigile või 
assotsieerunud riigile kättesaadavaks kogu 
tema valduses oleva vajaliku teabe liidult 
rahalist toetust saanud osaleja tulemuste
kohta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomase tööprogrammiga võib piirata 
kolmandates riikides asuvate
õigussubjektide osalemist programmis 
„Horisont 2020” või nende osades, kui 
liikmesriikide õigussubjektide osalemise 
tingimusi kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse 
liidu huve kahjustavana.

2. Asjaomase tööprogrammiga võib piirata 
selliste õigussubjektide osalemist 
programmis „Horisont 2020” või selle
osades, kes oma tööga, taotletavate 
eesmärkidega või tegutsemiskohtadega 
võivad takistada liitu tema 
rahvusvahelisest õigusest tulenevate 
juriidiliste kohustuste täitmisel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmis „Horisont 2020” ei saa 
osaleda õigussubjektid (sealhulgas mis 
tahes seotud üksused), kelle osalemine 
põhjustaks nende taotletavate eesmärkide, 
asukoha, tegevuse laadi või tegevuskoha 
tõttu olukorra, et Euroopa Liit tunnistab 
õiguspäraseks olukorra või aitab säilitada 
olukorda, millega on rahvusvahelist 
õigust (sealhulgas rahvusvahelist 
humanitaarõigust) tõsiselt rikutud ja 
rikkumise kohta on vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioon või 
Rahvusvahelise Kohtu otsus või nõuandev 
arvamus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Meetmete ühiseks rahastamiseks võib 
käivitada kolmandate riikide või nende 
teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide ja -
asutustega või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ühiseid 
projektikonkursse. Taotlusi hinnatakse ja 
need valitakse ühise hindamis- ja 
valikumenetluse kaudu, mis lepitakse 
kokku. Selline hindamis- ja valikumenetlus 
tagab määruse (EL) nr XX/2012 
[finantsmäärus] VI jaotises sätestatud 
põhimõtete järgimise ning sellesse on 
kaasatud võrdsel määral iga osalise 
sõltumatute ekspertide rühmi.

1. Meetmete ühiseks rahastamiseks võib 
käivitada kolmandate riikide või nende 
teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide ja -
asutustega või rahvusvaheliste 
organisatsioonidega ühiseid 
projektikonkursse valdkondades, mis 
pakuvad selget Euroopa lisandväärtust. 
Taotlusi hinnatakse ja need valitakse ühise 
hindamis- ja valikumenetluse kaudu, mis 
lepitakse kokku. Selline hindamis- ja 
valikumenetlus tagab määruse (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] VI jaotises 
sätestatud põhimõtete järgimise ning 
sellesse on kaasatud võrdsel määral iga 
osalise sõltumatute ekspertide rühmi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepinguga kindlaksmääratud juhtudel.

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepinguga kindlaksmääratud juhtudel.
Toetusesaajate alltöövõtueeskirjad ei 
tohiks ühtegi liikmesriiki diskrimineerida.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui käibemaksu ei saa kohaldatavate 
siseriiklike käibemaksualaste õigusaktide 
alusel tagasi nõuda, on käibemaks 
toetuskõlblik kulu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Otsesed kulud

Otsesed kulud määratakse kindlaks 
osaleja tavapärase kuluarvestuse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
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konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
standardimisorganisatsioonidele või 
ettevõtjatele.

konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
ülikoolidele,
standardimisorganisatsioonidele,
kodanikuühiskonna organisatsioonidele
või ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Oskusteabe ning soolise ja geograafilise 
tasakaalu tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.
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