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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse programmi „Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad, on osa ettepanekute paketist, millega kehtestatakse ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2014–2020. Määruses 
kehtestatavate eeskirjadega määratakse teatavatele õigussubjektidele teadusuuringute ja 
sellega seotud toetavate tegevuste eesmärgil võimaldatava rahastamise eri liigid ning see, 
kuidas teadusuuringute tulemusi võib levitada ja kasutada. 

Arvamuse koostaja leiab, et arengukomisjon soovib seoses käesoleva ettepanekuga tagada, et
programm „Horisont 2020” oleks avatud arengumaadest pärit osalejatele ning et Euroopa 
tipptaseme teadusuuringutele ja strateegiale „Euroopa 2020” pandav rõhk ei muudaks 
Euroopat ligipääsmatuks kindluseks. 

Selleks et EL oleks maailmas teadusuuringute ja innovatsiooni alal juhtpositsioonil, tuleb teha 
koostööd osalistega üle maailma, kasutada ära nende erialaseid oskusi ja leida vastuseid 
üleilmsetele probleemidele. Sel viisil aitab programm „Horisont 2020” kaasa 
terviseprobleemide ja kliimamuutusest tõusetuvate probleemide lahendamisele, arendades 
samas teadustegevuse alast suutlikkust ja teadmust kolmandates riikides. Kõik see toob kasu 
nii ELile kui tema kolmandatest riikidest partneritele ja vastab ka poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõttele. Lisaks oleks teadusalane koostöö kasulik koostöövorm neile 
riikidele – eelkõige keskmiste tuludega riikidele –, kes ei saa enam uuest arengukoostöö 
rahastamisvahendist (2014–2020) ELi kahepoolset abi. 

Arvamuse koostaja kiidab heaks ettepaneku lihtsustada reegleid ja suurendada VKEde 
osalust. Paljud VKEd suudavad pakkuda innovaatilisi lahendusi üleilmsetele ühiskondlikele 
probleemidele ja nende oskusteavet tuleks ära kasutada. Arvamuse koostaja väljendab 
heameelt ettepanekus sisalduvate paindlike rahastamismeetodite, sealhulgas ergutusauhindade 
üle, ning tervitab samuti teadusväljaannetele avatud juurdepääsu jätkuvat toetamist. 

Sellegipoolest on arvamuse koostaja seisukohal, et eeskirju saaks veelgi kindlapiirilisemaks ja 
selgemaks muuta, et paremini kaitsta arenguriikide huve. 

Selleks püütakse käesoleva arvamuse projektiga tagada, et vähemarenenud riikidest pärit 
teadlased, teadusinstituudid ja ettevõtjad oleksid võimelised osalema teadusuuringute 
programmi kaudu rahastatavates projektides, nagu ka avaliku ja erasektori partnerlustes ning 
avaliku sektori sisestes partnerlustes. 

Lisaks soovitakse sellega tagada, et iga teadusuuringu tulemused, sealhulgas andmed ja 
uuendused, oleksid kättesaadavad nii neile kui kõigile teistele kodanikuühiskonna liikmetele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek1

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 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Osalejate tagatisfond, mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1906/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide 
Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad) ja mida haldab 
komisjon, on osutunud oluliseks 
kaitsemehhanismiks, millega leevendatakse 
riske seoses oma kohustusi mittetäitvate 
osalejate võlgnetavate ja hüvitamata 
summadega. Seepärast tuleks luua uus 
osalejate tagatisfond (edaspidi „fond”).
Osalejate riskide tõhusama juhtimise ja 

(16) Osalejate tagatisfond, mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1906/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ettevõtete, uurimiskeskuste, ülikoolide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide
Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad) ja mida haldab 
komisjon, on osutunud oluliseks 
kaitsemehhanismiks, millega leevendatakse 
riske seoses oma kohustusi mittetäitvate 
osalejate võlgnetavate ja hüvitamata 
summadega. Seepärast tuleks luua uus 
osalejate tagatisfond (edaspidi „fond”).
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katmise tagamiseks peaks fond katma 
meetmed, mida rakendatakse otsuse nr 
1982/2006/EÜ alusel, nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega (mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse
(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2011)) loodud 
programmi alusel, nõukogu [kuupäev] 
2011. aasta otsusega (millega kehtestatakse 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
raamprogramm (2012–2013)) loodud 
programmi alusel; samuti peaks fond 
katma meetmed, mida rakendatakse 
määruse (EL) nr XX/XX [programm
„Horisont 2020”] alusel ning nõukogu 
määruse (Euratom) nr XX/XX (Euratomi 
teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 
kohta, millega toetatakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020” [Euratom H2020]) alusel. Fondist ei 
tuleks katta ELi-väliste üksuste juhitavaid 
programme.

Osalejate riskide tõhusama juhtimise ja 
katmise tagamiseks peaks fond katma 
meetmed, mida rakendatakse otsuse nr 
1982/2006/EÜ alusel, nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega (mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse
(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2011)) loodud 
programmi alusel, nõukogu [kuupäev] 
2011. aasta otsusega (millega kehtestatakse 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
raamprogramm (2012–2013)) loodud 
programmi alusel; samuti peaks fond 
katma meetmed, mida rakendatakse 
määruse (EL) nr XX/XX [programm
„Horisont 2020”] alusel ning nõukogu 
määruse (Euratom) nr XX/XX (Euratomi 
teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 
kohta, millega toetatakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020” [Euratom H2020]) alusel. Fondist ei 
tuleks katta ELi-väliste üksuste juhitavaid 
programme.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses avatud juurdepääsuga 
tulemustele ja andmetele ning seoses
täiendavate kasutus-, levitamis- või 
litsentsimistingimuste kehtestamisega
Euroopa strateegilistes huvides või 
ühiskondlike probleemide lahendamiseks 
juhul, kui kaalul on ülekaalukas 
ülemaailmne avalik huvi.
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Selgitus

Suurte ühiskondlike probleemide puhul (näiteks viiruste ja epideemiate vastu võitlemine, 
kliimamuutuse leevendamine, kõrbestumise vastu võitlemine vms) on avalikes huvides 
vaieldamatult tulemuste kiire ja laialdane levitamine ning üleüldine juurdepääs 
(nõuetekohase litsentsimise abil) eesliiniuuringute tulemusele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kogu teadustegevus ja innovatsioon 
põhineb kogu maailma teadlaste, 
teadusasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
suutlikkusel pääseda vabalt ligi 
teaduslikule teabele ja seda jagada ning 
kasutada. See on eriti oluline 
arenguriikide osalejate jaoks, kuna seal 
tuleb tõsta teadustegevuse alast kohalikku 
suutlikkust ning nende koostöö liidu 
partneritega aitab lahendada ühiseid 
üleilmseid probleeme ja annab panuse 
ELi tipptaseme teadusuuringutesse. Et 
suurendada teadmiste liikumist ja 
kasutamist, peaks vaba ja avatud 
juurdepääs teaduspublikatsioonidele, 
mida hõlmab juba ka seitsmes 
raamprogramm, saama üldpõhimõtteks 
selliste teaduspublikatsioonide puhul, 
mida rahastatakse programmi „Horisont 
2020” avalikest vahenditest. Lisaks tuleks 
„Horisont 2020” raames edendada avatud 
juurdepääsu (kooskõlas 
intellektuaalomandi õigustega) ka 
muudele teaduslikele andmetele, mis on 
saadud või kogutud avalikest vahenditest 
rahastatud teadusuuringute raames, et 
muuta avatud juurdepääs niisugustele 
andmetele 2020. aastaks üldreegliks.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Juhtudeks, kui teadustöö tulemused 
seonduvad tehnoloogiatega, millel on 
potentsiaal lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme, näiteks seoses 
uudse meditsiinitehnoloogia 
väljatöötamisega (ravim, diagnostika või 
vaktsiin) või kliimamuutuse vastu 
võitlemise tehnoloogiaga, tuleks välja 
töötada konkreetsed litsentsimismudelid, 
mis põhinevad maksumaksja rahastatud 
teadustööga seonduvatel sotsiaalsetel 
kohustustel.

Selgitus

Ülikoolide, riiklike institutsioonide või valitsusväliste organisatsioonide poolt välja töötatud 
litsentsimismudelid nagu võrdse juurdepääsu litsents, sotsiaalselt vastutustundlik litsents või 
ülemaailmse juurdepääsu litsents on kooskõlas litsentsilepingute rakendamisega, mille 
eesmärk on saada uurimistulemustest maksimaalselt ühiskondlikku kasu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Eeskirjad peaksid tagama 
kolmandate riikide teadlastele, 
uurimisasutustele, ettevõtjatele ja 
kodanikele vaba juurdepääsu 
teaduspublikatsioonidele ja arenguriikide 
puhul vaba juurdepääsu 
teadusuuringutele, millest võib olla kasu 
tervishoiu, nälja ja alatoitluse 
probleemidega tegelemisel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 d) Taotluste valikuprotsessi käigus 
kasutatava mõjukriteeriumi alla peaks 
kuuluma uurimistulemuste ja teabe 
levitamise ning üldsusele kättesaadavuse 
võimalik ulatus, kusjuures eelistada tuleks 
projekte, millega kaasneb potentsiaalselt 
tulemuste ulatuslikum levitamine ja 
kasutamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 e) Ergutada tuleks patendipuulide 
loomist, et võimaldada patenteeritud 
teaduslike andmete jagamist ning 
suurendada ühiseid jõupingutusi ning 
teadus- ja arendusalast koostööd seoses 
konkreetsete tehnoloogiliste vajadustega, 
eelkõige Euroopa või ülemaailmsete 
ühiskondlike probleemide kontekstis. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab tulemuste avaldamist mis tahes 
teabekanalites;

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab teadustöö tulemusi esitlevate 
artiklite avaldamist mis tahes 
teabekanalites, näiteks teaduslikke 
avaldamisi eelretsenseeritud väljaannetes;
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Selgitus

Teadustöö tulemuste avaldamine on teadusliku meetodi oluline osa. Kui nendes tulemustes 
kirjeldatakse katseid või arvutusi, tuleb seda teha piisavalt üksikasjalikult, et sõltumatu uurija 
saaks katset või arvutust tulemuste kontrollimiseks korrata.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) „kasutama/kasutamine” – tulemuste 
otsene kasutamine mingi toote või 
protsessi arendamiseks, loomiseks ja 
turustamiseks või teenuse loomiseks ja 
osutamiseks;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b) „õiglased ja mõistlikud tingimused” –
tingimused, sh ilma kasutustasuta 
kasutamise tingimused, mille puhul 
võetakse arvesse juurdepääsutaotluse 
konkreetseid asjaolusid ja/või 
kavandatava kasutuse ulatust, kestust või 
muid näitajaid;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 

10) „õigussubjekt” – ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
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õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi, sh mittetulundusühingud ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonid;

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile, assotsieerunud või 
kolmandale riigile kättesaadavaks kogu 
tema valduses oleva vajaliku teabe liidult 
rahalist toetust saanud tegevuses osaleja
loodud tulemuste kohta, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on 
täidetud:

Muudatusettepanek 14

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 piiratakse 
ja ei võimaldata programmis „Horisont 
2020” või selle üksikutes osades osalemist 
järgmistele:

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigussubjektid (sh mis tahes seotud 
üksused), kelle osalemine põhjustaks 
nende tegevuse eesmärkide, asukoha, 
tegevuskoha või iseloomu tõttu asjaolu, et 
EL tunnistab õiguspäraseks olukorra (või 
toetab või aitab säilitada olukorda), 
millega on rahvusvahelist õigust, sh 
rahvusvahelist humanitaarõigust tõsiselt 
rikutud ja rikkumise kohta on vastu 
võetud ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioon või Rahvusvahelise Kohtu 
otsus või nõuandev arvamus;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kolmandas riigis asutatud ettevõtted, 
kui see kolmas riik reklaamib end 
offshore finantskeskusena või kui seal 
puuduvad maksud või need on ainult 
sümboolsed, kui kõnealune riik ei vaheta 
välisriikide maksuasutustega 
tulemuslikult teavet, kui tema õigus- või 
haldusnormid on läbipaistmatud või kui 
seal ei nõuta märkimisväärset 
kohalolekut;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmandates riikides asutatud 
õigussubjektid, kui liikmesriikide 
õigussubjektide osalemise tingimusi 
nimetatud kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse 
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liidu huve kahjustavana.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel muudel
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis, 
eeldusel et nimetatud õigussubjekt on 
piiriüleselt konkurentsivõimeline ning 
tegeleb ühiskondlike probleemidega, mis 
on oma olemuselt globaalsed ja sisaldavad 
Euroopa mõõdet.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 1 võib koordineerimis-
ja toetusmeetmete ning koolitus- ja 
liikuvusmeetmete puhul olla 
miinimumtingimuseks ühe õigussubjekti 
osalemine.

4. Erandina lõikest 1 võib koordineerimis-
ja toetusmeetmete ning koolitus- ja 
liikuvusmeetmete puhul olla 
miinimumtingimuseks ühe õigussubjekti 
osalemine, eeldusel et nimetatud 
õigussubjekt on piiriüleselt 
konkurentsivõimeline ning tegeleb 
ühiskondlike probleemidega, mis on oma 
olemuselt globaalsed ja sisaldavad 
Euroopa mõõdet.

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise ja levitamise
esialgne kava.

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise esialgne kava, kui 
projektikonkursi raames eeldatakse või 
nõutakse tulemuste kasutamist, ja 
tulemuste levitamise kava, sh andmete 
haldamise ja jagamise kava.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik selliste teadusuuringutega 
seotud taotlused, mille tulemusel on 
lootust arendada edasi uudset 
meditsiinitehnoloogiat eelkõige 
harvikhaiguste, vaesusest põhjustatud 
haiguste ja tähelepanuta jäetud haiguste 
valdkonnas, kaasa arvatud raviviisid, 
vaktsiinid ja meditsiinidiagnostika, 
peavad sisaldama strateegilisi 
ettepanekuid selle kohta, kuidas tagada 
sellise tehnoloogia kohene ja võimalikult 
laialdane levik ja kasutuselevõtt ning 
juurdepääs tehnoloogiale kohtades, kus 
juurdepääsu puudumine tähendaks ohtu 
rahvatervisele.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mõjukriteeriumi alla kuulub 
uurimistulemuste ja teabe levitamise ning 
üldsusele kättesaadavuse võimalik ulatus, 
kusjuures eelistada tuleks projekte, 
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millega kaasneb potentsiaalselt tulemuste 
ulatuslikum levitamine ja kasutamine.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatule 
võib toetuslepinguga kehtestada osalejate 
õigused ja kohustused seoses 
kasutusõiguste, kasutamise ja levitamisega.

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatule 
võib toetuslepinguga kehtestada osalejate 
õigused ja kohustused seoses 
kasutusõiguste, kasutamise ja levitamisega.
Nende lisaõiguste ja -kohustuste 
eesmärgiks on tagada – vajaduse korral ja 
võttes arvesse nii vajadust rahvusvahelise 
koostöö järele ühiskondlike 
probleemidega tegelemisel kui liidu 
välispoliitilisi ja arengueesmärke –
tulemuste võimalikult laialdane 
levitamine ELi ja kolmandate riikide 
elanike seas, nendepoolne tulemuste 
kasutamine ja neile litsentside andmine, 
kasutades sotsiaalselt vastutustundlikke 
litsentsimisstrateegiaid.

Muudatusettepanek 24

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.

Kõikide osapoolte huvide tasakaalu ning
soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega, 
mille kohta ta peab esitama arvamuse.

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega, 
mille kohta ta peab esitama arvamuse, 
avaldades sealhulgas ekspertide 
ametialase tegevuse ja majanduslike 
huvide, nagu patendid või osalus 
aktsiakapitalis, täieliku deklaratsiooni.
Sidusrühmadesse kuuluvaid isikuid või 
isikuid, kelle puhul esineb huvide 
konflikt, ei tohi isikuliselt ametisse 
nimetada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
VII a peatükk – pealkiri (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII a peatükk
ERIJUHUD

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Avaliku ja erasektori partnerlused

1. Kooskõlas määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] artikliga 19 
võib programmi „Horisont 2020” 
rakendada avaliku ja erasektori 
partnerluste abil, tingimusel et kõik 
asjaomased partnerid pühenduvad 
programmi „Horisont 2020” 
arendamisele ja rakendamisele.
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2. Avaliku ja erasektori partnerlused 
selgitatakse välja avatud ja läbipaistval 
viisil, tuginedes sõltumatute ekspertide 
hinnangule kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 37. Kõnealune hinnang põhineb 
kõigil järgnevatel kriteeriumidel:
(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus;
(b) tööstusalasele konkurentsivõimele, 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
sotsiaal-majanduslikele probleemidele 
avaldatava mõju ulatus.
3. Komisjon võib usaldada eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded avaliku 
ja erasektori partnerlusele, tingimusel et 
täidetud ja lepingus sätestatud on 
järgnevad kriteeriumid:
(a) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, mille aluseks on ühine 
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
eesmärgid;
(b) asjaomaste ressursside maht ning 
võimalus leida lisainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni;
(c) iga partneri roll on selgelt määratletud 
ja valitud perioodi peamistes 
tulemuslikkuse näitajates on kokku 
lepitud.
4. Programmi „Horisont 2020” raames 
loodud või rahastatavate avaliku ja 
erasektori partnerluste osalemise ja 
levitamise eeskirjad vastavad täielikult 
määrusele (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] ning käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjadele, välja 
arvatud juhul, kui seda nõuavad nende 
spetsiifilised vajadused. Kõik 
kõrvalekalded käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjadest kehtestatakse 
lepinguga.
5. Avaliku ja erasektori partnerluste 
eeskirjad võivad kalduda kõrvale liidu 
personalieeskirjadest niivõrd, kuivõrd 
õigusaktid, millega need organid 
kooskõlas personalieeskirjade artikli 1a 
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lõikega 2 luuakse, ei sätesta 
personalieeskirjade kohaldamist.
6. Liidu osalus sellistes partnerlustes võib 
toimuda ühes järgmises vormis:
(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artikli 187 alusel ja seitsmenda 
raamprogrammi raames asutatud 
ühisettevõtetele, kui muudetakse nende 
alusakte, ELi toimimise lepingu artikli 
187 alusel loodud uutele avaliku ja 
erasektori partnerlustele, ning muudele 
määruse (EL) nr XX/XX [finantsmäärus] 
artikli [55 lõike 1 punkti b alapunktides v 
või vii] osutatud rahastamisasutustele. 
Sellist partnerluse vormi kasutatakse 
ainult siis, kui soovitud eesmärgid ja 
olemasolevad ressursid seda õigustavad;
(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 
leping, milles on määratletud partnerluse 
eesmärgid, partnerite võetud kohustused, 
peamised tulemuslikkuse näitajad ning 
soovitavad väljundid, samuti on seal 
märgitud teadus- ja innovatsioonitegevus, 
mida on vaja toetada programmist 
„Horisont 2020”.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 b
Avaliku sektori sisene partnerlus

1. Käesolevas määruses sätestatud 
eeskirju kohaldatakse ka määruse (EL) nr 
XX/XX [programm „Horisont 2020”] 
artiklis [20] osutatud avaliku sektori 
sisestele partnerlustele.
2. Rahastamisvahendi ERA-NET abil 
rahastatavad avaliku sektori sisesed 
partnerlused võivad olla 
kaasrahastamiskõlblikud programmi 
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„Horisont 2020” alusel, kui on täidetud 
järgmised tingimused:
(a) osalevad üksused on võtnud olulised 
eelnevad finantskohustused ühistes 
projektikonkurssides või meetmetes;
(b) ühiste projektikonkursside ja 
meetmete ühtlustatud eeskirjad ja 
rakendamise kord.
3. Avaliku sektori sisest partnerlust võib 
toetada nii määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] artikli 5 
lõikes 2 nimetatud prioriteetide siseselt 
kui ka üleselt.
4. ELi toimimise lepingu artikliga 185 
kooskõlas olevad ühised kavandamise 
algatused võivad olla 
kaasrahastamiskõlblikud programmi 
„Horisont 2020” alusel, kui on täidetud 
järgmised tingimused:
(a) on olemas vajadus spetsiaalse 
rakendamisstruktuuri järele ELi 
toimimise lepingu artikli 185 alusel;
(b) osalevate riikide teadus-, haldus- ja 
finantstasandite integratsioonile 
pühendumise kõrge tase;
(c) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus;
(d) asjaomaste programmide ulatuse ja 
arvu piisav suurus ning nende tegevuste 
sarnasus ja asjaomaste teadusuuringute 
osakaal, mida neis ette võetakse.
5. Komisjon võib usaldada eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded ühisele 
kavandamise algatusele, tingimusel et 
täidetud ja lepingus sätestatud on 
järgnevad kriteeriumid:
(a) soovitud eesmärk ning selle seosed 
programmi „Horisont 2020” 
eesmärkidega ja liidu laiemate 
poliitikaeesmärkidega on selgelt 
määratletud;
(b) osalevate riikide selged rahalised 
kohustused, sealhulgas varem võetud 
kohustused ühendada riiklikud ja/või 
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piirkondlikud investeeringud 
riikidevaheliste teadusuuringute ja 
innovatsiooni huvides.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teistele ühisomanikele pakutakse 
õiglast ja mõistlikku hüvitist.

(b) kui ühisomanikud nõuavad ühiselt 
saadud tulemuste kasutamist lubavate 
mitteainuõiguslike litsentside 
kolmandatele isikutele andmise eest
hüvitist, on hüvitis õiglane ja mõistlik.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata käesoleva artikli sätetest 
võivad osalejad leppida kokku tulemuste 
omandilise kuuluvuse teistsuguses 
jagamises.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja ei 
kavatse kaitsta enda saadud tulemusi
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või 
assotsieerunud riigis asuvale teisele 

Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja ei 
kavatse kaitsta enda saadud tulemusi, 
teavitab ta sellest komisjoni või 
rahastamisasutust enne kõnealuste 
tulemuste mis tahes viisil levitamist.
Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
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õigussubjektile, teavitab ta komisjoni või 
rahastamisasutust enne kõnealuste 
tulemuste mis tahes viisil levitamist.
Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks.

kaitseks, pidades silmas avalikku huvi 
ning võttes eesmärgiks tulemuste 
võimalikult laialdase levitamise.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuslepinguga võib ette näha täiendavad 
kasutamiskohustused. Sellised täiendavad 
kohustused märgitakse tööprogrammi või -
kavasse.

Toetuslepinguga võib ette näha täiendavad 
kasutamiskohustused. Sellised täiendavad 
kohustused märgitakse tööprogrammi või -
kavasse. Kui teadusuuringuid viiakse läbi 
valdkonnas, mis on seotud ühiskondlike 
probleemide, näiteks tervishoiualaste või 
kliimamuutusest tingitud probleemide 
lahendamisega, on täiendavate kohustuste 
eesmärk tagada kooskõlas 
intellektuaalomandi õiguste ja avaliku 
huviga uuenduslike lahenduste 
võimalikult laialdane kasutuselevõtt nii 
ELi piires kui neist väljaspool, ning 
tulemuste litsentsimisel kolmandatele 
isikutele ei anta neile põhimõtteliselt 
ainuõigust.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuslepinguga võidakse ette näha 
täiendavad levitamiskohustused.

Toetuslepinguga võidakse ette näha 
täiendavad levitamiskohustused. Kui 
teadusuuringuid viiakse läbi valdkonnas, 
mis on seotud ühiskondlike probleemide, 
näiteks tervishoiualaste või 
kliimamuutusest tingitud probleemide 
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lahendamisega, on täiendavate kohustuste 
eesmärk tagada uurimistulemuste 
kättesaadavus nende jaoks, keda 
konkreetne ühiskondlik probleem kõige 
rohkem mõjutab, pidades samal ajal kinni 
intellektuaalomandi õigustest.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades, kuhu kuuluvad ka 
arenguriikide ja vähim arenenud riikide 
jätkusuutlikuks arenguks olulised 
valdkonnad.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlustele lisatakse halduskava ning 
andmete ja muude tulemuste jagamise 
kava, et tagada tulemuste võimalikult 
laialdane ja vaba kättesaadavus, võttes 
samal ajal arvesse ka võimalikku vajadust 
jätta uurimistulemused ainukasutusse.

Muudatusettepanek 36
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.
Need aruanded tehakse läbipaistvuse 
tagamise huvides üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama. Ainulitsentse võib anda ainult 
erandkorras ning need ei tohi olla 
vastuolus tulemuste võimalikult laia 
levitamise ja kasutamise eesmärgi
täitmisega. Selliste litsentside andmise 
tingimused sätestatakse toetuslepingus.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või rahastamisasutus võib olla 3. Komisjon või rahastamisasutus võib olla 
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vastu liidu rahalist toetust saanud osalejate 
saadud tulemuste omandiõiguse 
üleandmisele või ainulitsentsi andmisele 
sellise kolmanda riigi kolmandatele 
isikutele, mis ei ole liitunud programmiga
„Horisont 2020”, kui leitakse, et kõnealune 
toetus või üleandmine ei ole kooskõlas 
liidu majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.

vastu liidu rahalist toetust saanud osalejate 
saadud tulemuste omandiõiguse 
üleandmisele või ainulitsentsi andmisele 
sellise kolmanda riigi kolmandatele 
isikutele, mis ei ole liitunud programmiga
„Horisont 2020”, kui leitakse, et kõnealune 
toetus või üleandmine ei ole kooskõlas 
liidu majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või ei vasta 
ühiskondlike probleemide lahendamise 
eesmärgil kolmandate riikidega koostöö 
tegemise vajadustele, või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalejad võivad kirjalikus kokkuleppes 
määrata kindlaks taustteabe, mida on vaja 
nende meetme rakendamiseks.

Osalejad võivad kirjalikus kokkuleppes 
määrata kindlaks nende meetme 
rakendamiseks vajaliku taustteabe.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 
esitatakse kirjalikult.

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 
esitatakse kirjalikult, kui osaliste vahel ei 
ole kokku lepitud teisiti.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigis või assotsieerunud riigis 
asuval seotud üksusel on tulemuste või 
taustteabe kasutusõigused samadel 
tingimustel, kui kõnealuseid kasutusõigusi 
on vaja seotud osaleja saadud tulemuste 
kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui 
konsortsiumikokkuleppes on sätestatud 
teisiti.

3. Liikmesriigis, assotsieerunud riigis või
kolmandast riigist assotsieerunud riigis 
asuval seotud üksusel on tulemuste või 
taustteabe kasutusõigused samadel 
tingimustel, kui kõnealuseid kasutusõigusi 
on vaja seotud osaleja saadud tulemuste 
kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui 
konsortsiumikokkuleppes on sätestatud 
teisiti.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 alusel võib 
kasutusõigusi taotleda kuni ühe aasta 
jooksul pärast meetme lõppu. Osalejad 
võivad siiski kokku leppida erinevas 
tähtajas.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 alusel võib 
kasutusõigusi taotleda igal ajal. Osalejad 
võivad siiski erandjuhtudel ja seoses 
mingi konkreetse meetmega leppida
kokku ajapiirangu kehtestamises. Selliste 
ajapiirangute kehtestamise puhul 
võetakse arvesse tulemuste iseloomu ning 
kasutusõiguste eesmärki.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 a
Kasutusõiguste andmine kolmandatele 

isikutele
1. Pärast meetme lõppu on kolmandatel 
isikutel õigus taotleda ja saada litsentsi 
näol meetmes osalejate saavutatud 
tulemuste kasutusõigused.
Sellised kasutusõigused antakse 
mitteainuõiguslikul alusel ning õiglastel 
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ja mõistlikel tingimustel vastavalt 
konsortsiumikokkuleppes määratletud 
tingimustele.
2. Pärast meetme lõppu on kolmandatel 
isikutel õigus taotleda ja saada litsentsi 
näol meetmes osalejate tausta käsitleva 
teabe kasutusõigused, kuid ainult 
mõistlikult vajalikul määral ning ainult 
tulemuste levitamise ja kasutamise 
eesmärgil.
Sellised kasutusõigused antakse 
mitteainuõiguslikul alusel ning õiglastel 
ja mõistlikel tingimustel vastavalt 
konsortsiumikokkuleppes määratletud 
tingimustele.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kasutusõiguste 
andmise tingimused määratakse kindlaks 
konsortsiumikokkuleppes ning neile 
viidatakse ka toetuslepingus. Tulemuste 
ning nende kasutamiseks vajaliku 
taustteabe uurimisotstarbelise kasutamise 
õiguste kolmandatele isikutele andmise 
kavandatavad tingimused vaadatakse läbi 
taotluse hindamise raames.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selliste uuenduste puhul, mis on 
arenguriikide vajaduste, sh ülemaailmsete 
tervishoiuküsimuste seisukohast äärmiselt 
olulised, lisab komisjon toetuslepingusse 
täiendavad litsentsimistingimused, et 
suurendada arenguriikide juurdepääsu 
biomeditsiinilistele toodetele ja muuta 
nimetatud tooted seal taskukohasemaks.

Muudatusettepanek 45



PE489.623v02-00 26/27 AD\911726ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auhindade andmist reguleerivates 
tingimustes määratakse kindlaks erisätted 
omandilise kuuluvuse, kasutusõiguste, 
kasutamise ja levitamise kohta (sh ka 
litsentsimist käsitlevad sätted), et tagada 
tulemuste võimalikult laialdane 
kasutuselevõtt ning võimalikult 
taskukohane ja suur kättesaadavus.
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