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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa 
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning majanduskasvu ja 
töökohtade loomisele Euroopas; samuti 
peaks selles kajastuma Euroopa Komisjoni 
poolt 6. oktoobril 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele esitatud teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit”” esitatud strateegiline 
visioon ning komisjoni kohustus 
lihtsustada oluliselt osalejate juurdepääsu.

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa
tipptasemel teadus- ja 
innovatsioonitegevusele,
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning majanduskasvu ja 
töökohtade loomisele Euroopas; samuti 
peaks selles kajastuma Euroopa Komisjoni 
poolt 6. oktoobril 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele esitatud teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit”” esitatud strateegiline 
visioon ning komisjoni kohustus 
lihtsustada oluliselt osalejate juurdepääsu.
Samal ajal peaks „Horisont 2020” võtma 
nõuetekohaselt arvesse vajadust teha 
vahet erinevate abisaajate vahel.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
toetada teadlaste, teaduslikult põhjendatud 
teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumist 
võimaldava Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist ning tugevdada 
koostööd liidu ja selle liikmesriikide vahel, 
eelkõige ühtsete eeskirjade kohaldamise 

(3) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
toetada teadlaste, teaduslikult põhjendatud 
teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumist 
võimaldava Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist ning tugevdada 
koostööd liidu ja selle liikmesriikide vahel, 
eelkõige ühtsete ja läbipaistvate eeskirjade 
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kaudu. kohaldamise kaudu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
piisavalt kajastama Euroopa Parlamendi 
aruandes teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise
lihtsustamine kohta esitatud soovitusi ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitusi 
seoses teadusuuringute raamprogrammide 
haldus- ja finantsnõuete lihtsustamisega.
Eeskirjadega tuleks jätkata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta otsuse nr 1982/2006/EÜ (mis käsitleb 
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
rakendatud lihtsustamismeetmeid ning 
jätkuvalt vähendada toetusesaajate 
halduskoormust ja lihtsustada finantssätteid 
finantsvigade vähendamiseks. Eeskirjade 
puhul tuleks nõuetekohaselt võtta arvesse 
teadusringkondade esitatud probleeme ja 
soovitusi aruteludest, mis algatati Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele komisjoni poolt 29. 
aprillil 2010. aastal esitatud teatisega
„Teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamine” ning sellele 9. 
veebruaril 2011. aastal järgnenud rohelise 
raamatuga „Probleemid ja võimalused: ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühise strateegilise raamistiku 
arendamine”.

(4) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
piisavalt kajastama Euroopa Parlamendi 
aruandes teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise
lihtsustamine kohta esitatud soovitusi ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitusi 
seoses teadusuuringute raamprogrammide 
haldus- ja finantsnõuete lihtsustamisega.
Euroopa Parlament nõudis oma 8. juuni 
2011. aasta resolutsioonis tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1 liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
toonitades, et rahaliste vahendite 
suurendamine tuleb siduda 
rahastamismenetluste olulise 
lihtsustamisega. Eeskirjadega tuleks 
jätkata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsuse nr 
1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
rakendatud lihtsustamismeetmeid ning 
jätkuvalt vähendada toetusesaajate 
halduskoormust ja lihtsustada finantssätteid
osalemise hõlbustamiseks ja finantsvigade 
vähendamiseks. Eeskirjade puhul tuleks 
nõuetekohaselt võtta arvesse 
teadusringkondade esitatud probleeme ja 
soovitusi aruteludest, mis algatati Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
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Regioonide Komiteele komisjoni poolt 29. 
aprillil 2010. aastal esitatud teatisega
„Teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamine” ning sellele 9. 
veebruaril 2011. aastal järgnenud rohelise 
raamatuga „Probleemid ja võimalused: ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühise strateegilise raamistiku 
arendamine”. Konkreetsemalt tuleks uute 
lihtsustatud osalemis- ja 
levitamiseeskirjade abil püüda vähendada 
keskmist taotluse esitamisest toetuse 
määramiseni kuluvat aega 100 päeva 
võrra võrreldes 2011. aasta olukorraga, 
nagu on kirjeldatud komisjoni 30. 
novembri 2011. aasta teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm”2. 
__________
1Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)808 final.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Programmi „Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
algusest peale olema selged ja 
läbipaistvad ning tagama VKEde 
võimalikult laialdase osalemise 
programmis. Õiguskindluse ja selguse 
huvides peaksid eeskirjad põhimõtteliselt 
kehtima kogu programmi kestuse ajal. 
Kui eeskirju on vaja kohandada, ei tohiks 
see kahjustada osalejaid, kelle projekt on 
saanud heakskiidu varasemate eeskirjade 
alusel. Kõik asjakohased toetusesaajatele 
ja audiitoritele mõeldud suunised ja 
juhised peaksid olema kättesaadavad 
programmi algusest peale.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 
programmides. Siiski tuleks tagada 
paindlikkus erieeskirjade vastuvõtmisel, 
kui see on põhjendatav teatavate meetmete
erivajadustega ning kui komisjon on 
andnud selleks nõusoleku.

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 
programmides. Siiski tuleks tagada 
paindlikkus erieeskirjade vastuvõtmisel, 
kui see on põhjendatav teatavate meetmete
eripära ja nende turulähedusega ning kui 
komisjon on andnud selleks nõusoleku.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
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tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. „Horisont 2020” peaks 
tagama toetusesaajate halduskoormuse 
märkimisväärse vähenemise. 
Halduskoormuse vähendamiseks 
kooskõlas finantsmääruse,
rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite ja 
toetuskõlblikkuse kriteeriumidega tuleks 
võimalikult laialdaselt aktsepteerida 
toetusesaajate tavapärast kuluarvestust. 
Liidu finantsabi võiks anda eri 
rahastamisvormide kaudu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) VKEd on Euroopas märkimisväärne 
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas 
ning seetõttu tuleks nende ettevõtjate 
suuremat osalemist programmis 
„Horisont 2020” aktiivselt edendada ja 
hõlbustada. Selleks on äärmiselt oluline 
kasutada ühest VKEde määratlust, mis on 
kooskõlas komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovitusega 2003/361/EÜ mikro-, väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratluse kohta 1.
__________
1 ELT L 124, 30.5.2003, lk 36.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
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rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks kohaldada ühtset 
hüvitismäära kõikide meetmeliikide 
suhtes, olenemata osalejate tüübist.

rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
ning ühikukulude astmikku, sh ühtne 
hüvitismäär kõikide tegevuse liikide 
puhul, sest see võimaldab eristamist 
erinevate abisaajate puhul.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks tuleb ette näha 
uued rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, mille 
puhul on vaja erieeskirju.

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks võiks ette näha 
uued potentsiaalselt tõhusamad
rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, mille 
puhul on vaja erieeskirju, samuti tuleb 
laiemalt ja sihipärasemalt kasutada 
uuenduslikke rahastamisvahendeid.
Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
püüdma suurendada oma nähtavust ja 
kättesaadavust asjaomaste sidusrühmade 
jaoks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Asjaomaste eeskirjadega tuleks 
tagada liidu eelarvega seotud uuenduslike 
rahastamisvahendite ja -mehhanismide 
maksimaalne läbipaistvus, 
aruandekohustus ja demokraatlik 
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järelevalve, eriti mis puudutab nende nii 
oodatavat kui ka tegelikku panust liidu 
eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liidu finantshuve tuleks 
proportsionaalsete meetmete kaudu kaitsta 
kogu kulutsükli vältel.

(15) Liidu finantshuve tuleks vajalike,
proportsionaalsete ja tõhusate meetmete 
kaudu kaitsta kogu kulutsükli vältel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks 
avaldada nende ekspertide nimed, kes on 
abistanud komisjoni või asjaomaseid 
rahastamisasutusi käesoleva määruse 
kohaldamisel. Kui eksperdi nime
avaldamine võib seada ohtu tema
julgeoleku või tema andmete tervikluse või 
põhjendamatult kahjustada tema eraelu 
puutumatust, peaks komisjonil või 
rahastamisasutuste olema võimalik hoiduda 
selliste nimede avaldamisest.

(17) Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks 
avaldada toetust saanud õigussubjektide ja
nende ekspertide nimed, kes on abistanud 
komisjoni või asjaomaseid 
rahastamisasutusi käesoleva määruse 
kohaldamisel. Kui nimede avaldamine võib
põhjendatult seada ohtu osaleja ärihuvid 
või eksperdi julgeoleku või tema andmete 
tervikluse või põhjendamatult kahjustada 
tema eraelu puutumatust, peaks komisjonil 
või rahastamisasutuste olema võimalik 
hoiduda selliste nimede avaldamisest.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamisasutus võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 

3. Rahastamisasutus võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 
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see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku.

see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku, sel juhul teavitab 
komisjon nõuetekohaselt eelarvepädevaid 
institutsioone.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
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, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on 
täidetud:

1. Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist,
avaldab komisjon ELi rahaliste vahendite 
saajate nimed ja teeb taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on
täidetud:

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas määruse (EL) XX/2012 
[programm „Horisont 2020”] artikliga 10
võib kasutada üht või mitut määruses (EL) 
nr XX/2012 [finantsmäärus] sätestatud 
rahastamisvormi, eelkõige toetusi, auhindu, 
hankemenetlust ja finantsinstrumente.

Kooskõlas määruse (EL) nr XX/2012 
[programm „Horisont 2020”] artikliga 10 
võib kasutada üht või mitut määruses (EL) 
nr XX/2012 [finantsmäärus] sätestatud 
rahastamisvormi, sealhulgas toetusi, 
auhindu, hankemenetlust ja 
finantsinstrumente.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotlust, mis on vastuolus 
eetikapõhimõtete või kehtivate 
õigusaktidega ega vasta otsuses nr 
XX/XX/EL [eriprogramm], tööprogrammis 
või -kavas või konkursikutses esitatud 
tingimustele, võib hindamis-, valiku- ja 
toetuse määramise menetlusest igal ajal
välja arvata.

3. Taotlus, mis on vastuolus 
eetikapõhimõtete või kehtivate 
õigusaktidega ega vasta otsuses nr 
XX/XX/EL [eriprogramm], tööprogrammis 
või -kavas või konkursikutses esitatud 
tingimustele, arvatakse hindamis-, valiku-
ja toetuse määramise menetlusest välja.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuskõlblike kulude ühtset 
hüvitismäära kohaldatakse iga meetme 
puhul mis tahes tegevuse suhtes, mida 
meetme raames rahastatakse. Kõnealune 
määr kehtestatakse tööprogrammi või -
kavaga.

3. Kuna see võimaldab eristamist 
erinevate abisaajate puhul, kohaldatakse 
toetuskõlblike kulude ühtset hüvitismäära 
iga meetme puhul mis tahes tegevuse 
suhtes, mida meetme raames rahastatakse.
Kõnealune määr kehtestatakse 
tööprogrammi või -kavaga.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kooskõlas määruse (EL) nr XX/2012 
(finantsmäärus), rahvusvaheliste 
raamatupidamisstandardite ja 
toetuskõlblikkuse kriteeriumidega 
aktsepteeritakse võimalikult laialdaselt 
toetusesaajate tavapärast kuluarvestust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Otseseid toetuskõlblikke 
personalikulusid võib rahastada 
ühikuhindade astmiku alusel, mis on 
määratud kindlaks osaleja tavapärase 
kuluarvestuse kohaselt, tingimusel, et
need ühikuhinnad vastavad järgmistele
kumulatiivsetele kriteeriumidele:

2. Otseseid toetuskõlblikke 
personalikulusid võib rahastada 
ühikuhindade astmiku alusel, mis on 
määratud kindlaks teadlaste eri 
kategooriate viitemääradena ja mida 
komisjon igal aastal ajakohastab. Määrad 
on diferentseeritud riikide kaupa ning
need arvutatakse riigi elukalliduse 
paranduskoefitsenti kasutades. 
Ühikuhindade astmik peab vastama
järgmistele kumulatiivsetele 
kriteeriumidele:

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) need arvutatakse tegelike personali 
kogukulude põhjal, mis kajastuvad 
osaleja üldises raamatupidamisarvestuses 
ja mida võib kohandada hinnanguliste või 
eelarvestatud elementide alusel vastavalt 
komisjoni kindlaksmääratud tingimustele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) need vastavad artikli 23 tingimustele; (b) artikli 23 sätted;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) nende puhul on tagatud kasumi 
taotlemist keelava nõude järgmine ja 
kulude topeltrahastamise vältimine;

(c) kasumi taotlemist keelava nõude
järgimine ja kulude topeltrahastamise 
vältimine;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende arvutamisel on nõuetekohaselt 
võetud arvesse artikli 25 sätteid töötundide 
kohta.

(d) artikli 25 sätted töötundide kohta.
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