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Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
määrata kindlaks enne, kui jõutakse 
kokkuleppele määruse ettepaneku osas, 
millega kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus on vaja piisavaid 
lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma 
praeguseid poliitilisi prioriteete ning 
Lissaboni lepinguga saadud uusi 
ülesandeid, samuti reageerida 
ootamatutele sündmustele; juhib 
tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vahendeid suurendatakse vähemalt 5% 
võrreldes 2013. aasta tasemega, on 
võimalik liidu kokkulepitud eesmärkide ja 
kohustuste täitmisesse ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte järgimisse anda 
vaid piiratud panus; palub nõukogul, 
juhul kui ta ei jaga seda seisukohta, 
selgelt välja tuua, millised poliitilised 
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prioriteedid või projektid võiks täielikult 
peatada, hoolimata nende tõendatud 
lisaväärtusest Euroopa jaoks;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. tuletab lisaks meelde oma seisukohta, 
mille kohaselt peaksid järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku keskmes 
vastavalt Euroopa lisandväärtuse ja 
tipptaseme põhimõtetele olema 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet 
soodustavate valdkondade, näiteks teadus-
ja uuendustegevus, eelarvevahendid;

Muudatusettepanek 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 d (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 d. tuletab eelkõige meelde, et samas 
resolutsioonis nõuab Euroopa Parlament 
asjaomaste kulutuste märkimisväärset 
suurendamist alates 2013. aastast, et 
tõhustada ja stimuleerida liidus teadus-, 
arendus- ja uuendustegevuse rahastamist 
ning tagada see;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühenduse teadus- ja koolitusprogrammi
(edaspidi „Euratomi programm”) raames 
tehtavate tuumauuringutega aidatakse 
kaasa teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”
(kehtestatud [kuupäev] määrusega (EL) nr
XX/XXXX, edaspidi „raamprogramm
„Horisont 2020””) eesmärkide 
saavutamisele ja hõlbustatakse Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamist ning 
Euroopa teadusruumi loomist ja toimimist.

(3) Ühenduse teadus- ja koolitusprogrammi
(edaspidi „Euratomi programm”) raames 
tehtavate tuumauuringute ja tipptasemel 
innovatsioonitegevusega aidatakse kaasa 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”
(kehtestatud [kuupäev] määrusega (EL) nr
…/….., edaspidi „raamprogramm
„Horisont 2020””) eesmärkide 
saavutamisele ja hõlbustatakse Euroopa 
2020. aasta strateegia rakendamist ning 
Euroopa teadusruumi loomist ja toimimist; 
lisaks tuleks sellega püüda kasutada 
rohkem tuumauuringute struktuurifonde 
ja tagada vastavus kõnealuste fondide ja 
ühenduse uuringuprioriteetide vahel, ilma 
et tipptaseme põhimõte ohtu seataks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) ITERi projekti ühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises.
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisteevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga.

(6) ITERi projekti ühiseks rakendamiseks 
ettenähtud ITERi Rahvusvahelise 
Termotuumaenergeetika Organisatsiooni 
asutamislepingu sõlmimisega on ühendus 
võtnud kohustuse osaleda ITERi 
ehitamises ja selle edasises kasutamises.
Ühenduse osalust haldab ITERi ja 
Tuumasünteesienergeetika Arendamise 
Euroopa Ühisettevõte (edaspidi
„ühisettevõte Fusion for Energy”), mis 
loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
otsusega. Ühisettevõtte Fusion for Energy, 
sh ITERi tegevust reguleeritakse eraldi 
õigusaktiga. Selle eraldi õigusaktiga 
sätestatakse maksimaalne summa, mille 
võib liidu eelarvest ITERi projektile 
2014.−2018. aastal eraldada. 
Maksimumsumma täiendab eelarvet, 
mille komisjon on ette näinud 
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programmile „Horisont 2020”, Euratomi 
raamprogrammile ja muudele liidu 
programmidele. Nimetatud 
maksimumsummat ületavad kulud ei 
tohiks kuidagi mõjutada muid liidu 
eelarvest rahastatavaid projekte ning 
nende katmiseks tuleks suurendada 
mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäärasid või kasutada vajaduse 
korral ülemmäärasid ületavaid 
lisavahendeid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tuumasünteesienergia 
muutuks äriotstarbelise energiatootmise 
üheks usaldusväärseks võimaluseks, tuleb 
ITERi ehitamine kõigepealt edukalt ja 
õigel ajal lõpule viia ning alustada selle 
käitamist. Samuti tuleb kehtestada 
ambitsioonikad, kuid realistlikud suunised 
2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks.
Kõnealuste sihtide saavutamiseks tuleb 
Euroopa tuumasünteesiprogrammile uus 
suund anda. Rohkem tuleks keskenduda 
ITERi toetatavale tegevusele. Selline 
ratsionaliseerimine ei tohiks kahjustada 
Euroopa juhtivat rolli 
tuumasünteesiuuringutes.

(7) Selleks et tuumasünteesienergia 
muutuks äriotstarbelise energiatootmise 
üheks usaldusväärseks võimaluseks, tuleb 
ITERi ehitamine kõigepealt edukalt ja 
õigel ajal lõpule viia ning alustada selle 
käitamist. Samuti tuleb kehtestada 
ambitsioonikad, kuid realistlikud suunised 
2050. aastaks seatud 
elektritootmiseesmärkide saavutamiseks.
Kõnealuste sihtide saavutamiseks tuleb 
Euroopa tuumasünteesiprogrammile uus 
suund anda. Rohkem tuleks keskenduda 
ITERi toetatavale tegevusele, tagades 
samas nõuetekohase kontrolli riskide üle 
ja ülekulude vältimise. Selline 
ratsionaliseerimine ei tohiks kahjustada 
Euroopa juhtivat rolli 
tuumasünteesiuuringutes ega muid 
tulemuslikke liidu programme.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte, siis 
liidu ülesanne on kõikide liikmesriikide 
huvides välja töötada raamistik, millega 
toetatakse valdkonnaüleseid 
tuumalõhustumistehnoloogia alaseid 
ühiseid teadusuuringuid ning teadmiste 
loomist ja säilitamist, pöörates erilist rõhku 
ohutusele, julgeolekule, kiirguskaitsele ja 
tuumarelva leviku tõkestamisele. Selleks 
on vaja sõltumatut teaduslikku 
tõendusmaterjali ja selles osas võib JRC 
anda olulise panuse. Sellist vajadust on 
tunnistatud komisjoni teatises „Euroopa 
2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit””, milles teatati 
kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku seada kõnealuse ülesande 
lahendamisel tuumaohutuse ja -julgeoleku 
alastes teadusuuringutes kesksele kohale 
liidu poliitilised prioriteedid.

(10) Kui iga liikmesriigi asi on otsustada, 
kas kasutada tuumaenergiat või mitte, siis 
liidu ülesanne on kõikide liikmesriikide 
huvides välja töötada raamistik, millega 
toetatakse valdkonnaüleseid 
tuumalõhustumistehnoloogia, eriti uue 
põlvkonna tuumareaktorite alaseid ühiseid 
teadusuuringuid ning teadmiste loomist ja 
säilitamist, pöörates erilist rõhku ohutusele, 
julgeolekule, kiirguskaitsele ja tuumarelva 
leviku tõkestamisele. Selleks on vaja 
sõltumatut teaduslikku tõendusmaterjali ja 
selles osas võib JRC anda olulise panuse.
Sellist vajadust on tunnistatud komisjoni 
teatises „Euroopa 2020 – strateegiline 
juhtalgatus „Innovaatiline liit””, milles 
teatati kavatsusest tugevdada JRC kaudu 
poliitiliste otsuste tegemiseks vajalikke 
teaduslikke tõendusmaterjale. JRC teeb 
ettepaneku seada kõnealuse ülesande 
lahendamisel tuumaohutuse ja -julgeoleku 
alastes teadusuuringutes kesksele kohale 
liidu poliitilised prioriteedid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Suurem mõju peaks saavutatama ka 
sellega, et Euratomi programm ja 
erasektori rahalised vahendid ühendatakse 
avaliku ja erasektori partnerlussuhetega 
põhivaldkondades, kus tänu 
teadusuuringutele ja innovatsioonile oleks 
võimalik saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimeeesmärgid. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väikeste ja 

(16) Suurem mõju peaks saavutatama ka 
sellega, et Euratomi programm ja 
erasektori rahalised vahendid ühendatakse 
avaliku ja erasektori partnerlussuhetega 
põhivaldkondades, kus tänu tipptasemel
teadusuuringutele ja innovatsioonile oleks 
võimalik saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimeeesmärgid. Erilist 
tähelepanu tuleks pöörata väikeste ja 
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keskmise suurusega ettevõtjate 
kaasamisele.

keskmise suurusega ettevõtjate 
kaasamisele. Lisaks tuleks soodustada 
struktuurifondide sagedasemat kasutamist 
tuumauuringute toetamiseks ja 
kõnealuste fondide osalist vastavusse 
viimist ühenduse teadusuuringute 
prioriteetidega, ilma et tipptaseme 
põhimõte ohtu seataks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 tunnistati vajadust võtta 
kasutusele uus lähenemisviis seoses liidu 
teadusuuringute rahastamise kontrollimise 
ja riskijuhtimisega ning nõuti tasakaalu 
saavutamist usalduse ja kontrolli ning 
riskide võtmise ja nende vältimise vahel.
Euroopa Parlament kutsus oma 11. 
novembri 2010. aasta resolutsioonis
teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise kohta üles 
pragmaatiliselt lihtsustama haldus- ja 
finantskorda ning märkis, et liidu 
teadusuuringute rahastamise juhtimine 
peaks rohkem põhinema osalejate 
usaldusel ja riskitaluvusel.

(19) Euroopa Ülemkogu kohtumisel 4. 
veebruaril 2011 tunnistati vajadust võtta 
kasutusele uus lähenemisviis seoses liidu 
teadusuuringute rahastamise kontrollimise 
ja riskijuhtimisega ning nõuti tasakaalu 
saavutamist usalduse ja kontrolli ning 
riskide võtmise ja nende vältimise vahel.
Euroopa Parlament nõudis oma 11. 
novembri 2010. aasta resolutsioonis1 ja 8. 
juuni 2011. aasta resolutsioonis2 liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist. 
Esimeses resolutsioonis kutsuti üles 
pragmaatiliselt lihtsustama haldus- ja 
finantskorda ning märgiti, et liidu 
teadusuuringute rahastamise juhtimine 
peaks rohkem põhinema osalejate 
usaldusel ja riskitaluvusel, samal ajal kui 
viimatinimetatud resolutsioonis toonitati, 
et rahaliste vahendite suurendamine tuleb 
siduda rahastamismenetluste olulise 
lihtsustamisega.

_____________
1 ELT C 74E, 13.3.2012, lk 34.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liidu finantshuve tuleks kogu 
kulutsükli vältel kaitsta proportsionaalsete 
meetmetega, mis hõlmavad rikkumiste 
ärahoidmist, avastamist ja uurimist, samuti 
kadumaläinud, alusetult väljamakstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmist ning vajaduse korral 
karistusi. Muudetud kontrollistrateegia, 
mille puhul rõhk suunatakse vigade arvu 
vähendamiselt riskipõhisele kontrollile ja 
pettuste avastamisele, peaks vähendama 
osalejate kontrollikoormust.

(20) Liidu finantshuve tuleks kogu 
kulutsükli vältel kaitsta vajalike,
proportsionaalsete ja tõhusate meetmetega, 
mis hõlmavad rikkumiste ärahoidmist, 
avastamist ja uurimist, samuti 
kadumaläinud, alusetult väljamakstud või 
ebaõigesti kasutatud vahendite 
tagasinõudmist ning vajaduse korral 
karistusi. Muudetud kontrollistrateegia, 
mille puhul rõhk suunatakse vigade arvu 
vähendamiselt riskipõhisele kontrollile ja 
pettuste avastamisele, peaks vähendama 
osalejate kontrollikoormust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euratomi asutamislepingu artikli 7 
kohaselt vastutab Euratomi programmi 
elluviimise eest komisjon. Euratomi 
programmi rakendamisel, v.a otseste 
meetmete puhul, peaks komisjoni abistama 
liikmesriikide nõuandekomitee, et tagada 
riikide poliitika asjakohane 
koordineerimine kõnealuse teadus- ja 
koolitusprogrammiga hõlmatud 
valdkondades.

(25) Euratomi asutamislepingu artikli 7 
kohaselt vastutab Euratomi programmi 
elluviimise eest komisjon. Euratomi 
programmi rakendamisel, v.a otseste 
meetmete puhul, peaks komisjoni abistama 
liikmesriikide nõuandekomitee, et tagada 
riikide poliitika asjakohane 
koordineerimine kõnealuse teadus- ja 
koolitusprogrammiga hõlmatud 
valdkondades ning edendada tugevat 
koostoimet ja vastastikust täiendavust 
Euroopa, riiklike ja piirkondlike fondide 
vahel.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Liidu ja liikmesriikide rahaliste
vahendite kasutamist teadus- ja 
innovatsioonitegevuse valdkonnas tuleks 
paremini koordineerida, et tagada 
vastastikune täiendavus, suurem tõhusus 
ja nähtavus ning saavutada eelarve vallas 
parem koostoime.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd)” – komisjoni 6. mai 
2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ1

sätestatud kriteeriumidele vastavad 
juriidilised isikud.
_________
1 ELT L 124, 30.5.2003, lk 36.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tagada tuumauuringute jaoks 
üleeuroopaliselt oluliste teadustaristute 
kättesaadavus ja kasutamine.

(h) tagada tuumauuringute jaoks 
üleeuroopaliselt oluliste uute
teadustaristute kättesaadavus ja kasutamine
ning edendada nende arendamist.

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euratomi programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispaketi suurus on
1 788,889 miljonit eurot. See summa 
jaguneb järgmiselt:

1. Eelarvealast koostööd ning 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahelise [kuupäev] 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti [18] kohaselt on Euratomi 
programmi rakendamiseks ettenähtud 
rahastamispaketi suurus 1 788,889 miljonit 
eurot. See summa on eelarvepädevatele 
institutsioonidele iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus peamiseks 
juhiseks. Summa jaguneb järgmiselt:

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ITERi projekti rahastamine 2014.–
2018. aastal ei sisaldu eespool nimetatud 
rahastamispaketis ja see määratakse 
kindlaks nõukogu otsusega xxx/xxx.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga-aastased assigneeringud kiidavad 
eelarvepädevad institutsioonid heaks, ilma 
et see piiraks määruse (millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020) 
ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahelise xxx/201z 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) sätete 
kohaldamist.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühendus kasutab rohkem 
struktuurifonde tuumauuringute 
toetamiseks ja tagab vastavuse kõnealuste 
fondide ja liidu teadusuuringute 
prioriteetide vahel, ilma et tipptaseme 
põhimõte ohtu seataks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teadlikkuse tõstmiseks ettenähtud 
algatused ja Euratomi programmi alusel 
rahastamisele juurdepääsu lihtsustamine, 
eelkõige alaesindatud piirkondades või 
alaesindatud osalejaliikide jaoks;

(a) teadlikkuse tõstmiseks ettenähtud 
algatused ja Euratomi programmi alusel 
rahastamisele juurdepääsu lihtsustamine, 
eelkõige alaesindatud piirkondades või 
alaesindatud osalejaliikide jaoks ning eriti 
VKEde jaoks, et suurendada nende 
võimalusi kasutada rohkem olemasolevaid 
vahendeid ja osaleda Euratomi 
programmis;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. maiks 2017 teeb komisjon otsusega 
2006/970/Euratom kehtestatud Euratomi 
seitsmenda raamprogrammi järelhindamist 
ning otsusega 20XX/XX/Euratom 
kehtestatud ja 2015. aasta lõpuks lõpule 
viidava Euratomi programmi (2012–2013) 
järelhindamist arvesse võttes koos 
sõltumatute ekspertidega Euratomi 

31. maiks 2016 teeb komisjon otsusega 
2006/970/Euratom kehtestatud Euratomi 
seitsmenda raamprogrammi järelhindamist 
ning otsusega 20XX/XX/Euratom 
kehtestatud ja 2015. aasta lõpuks lõpule 
viidava Euratomi programmi (2012–2013) 
järelhindamist arvesse võttes koos 
sõltumatute ekspertidega Euratomi 
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programmi vahehindamise, milles 
käsitletakse eesmärkidega ja kõikide 
meetmete jätkuva asjakohasusega, 
vahendite tõhususe ja kasutamisega, 
edasise lihtsustamise ulatusega ning 
Euroopa lisaväärtusega seoses saavutatut
(tulemuste ja mõju tagamisel tehtud 
edusammude tasandil). Hindamisel 
võetakse veel arvesse meetmete panust 
liidu prioriteetidesse, milleks on arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv, ning 
tulemusi seoses varasemate meetmete 
pikaajalise mõjuga.

programmi vahehindamise, milles 
käsitletakse eesmärkidega ja kõikide 
meetmete jätkuva asjakohasusega, 
vahendite tõhususe ja kasutamisega, 
edasise lihtsustamise ulatusega ning 
Euroopa lisaväärtusega seoses saavutatut
(tulemuste ja mõju tagamisel tehtud 
edusammude tasandil). Hindamisel 
võetakse arvesse ka rahastamisvõimaluste 
kättesaadavusega seotud aspekte, mille 
eesmärk on parandada liidu VKEdele 
pakutava teadus- ja innovatsioonibaasi 
tipptaset ja edendada soolist tasakaalu. 
Hindamisel võetakse veel arvesse 
meetmete panust liidu prioriteetidesse, 
milleks on arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv, ning tulemusi seoses 
varasemate meetmete pikaajalise mõjuga.
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