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Muudatusettepanek 12
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. toetab komisjoni ettepanekut muudetud 
kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga 
uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga 
uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni muudetud ettepanekut oluliselt 
muuta;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
202020 aastateks 2014–2020) eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
202020 aastateks 2014–2020) eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
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avaliku ja erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimega seotud eesmärgid ning 
ületada ühiskondlikke probleeme. Liit võib 
sellistes partnerlussuhetes osaleda rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

avaliku ja erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimega seotud eesmärgid, 
tugevdada erainvesteeringuid ning ületada 
ühiskondlikke probleeme. Selline 
partnerlus peaks põhinema pikaajalisel 
pühendumisel, sealhulgas kõigi partnerite 
tasakaalustatud panusel, olema vastutav 
oma eesmärkide saavutamise eest ning 
kooskõlas liidu teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooniga 
seotud strateegiliste eesmärkidega. Sellise 
partnerluse juhtimine ja toimimine peaks 
olema avatud, läbipaistev, tõhus ja 
tulemuslik ning andma konkreetsetes 
valdkondades tegutsevatele paljudele 
erinevatele huvigruppidele 
osalemisvõimaluse. Liit võib sellistes 
partnerlussuhetes osaleda rahaliste toetuste 
või aluslepingu artikli 187 alusel otsuse 
1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

__________________ __________________
20 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020]. 20 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020].

Or. en

(Vt raamprogrammi Horisont 2020 määruse artikkel 19.)

Selgitus

Käesoleva muudatusega rõhutatakse olulist põhimõtet, mis lepiti kokku Horisont 2020 
läbirääkimiste ajal seoses ühiste tehnoloogiaalgatustega ning sellega, mida nad peaksid 
saavutama.

Muudatusettepanek 15
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3



AM\1009063ET.doc 5/70 PE522.976v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
202020 aastateks 2014–2020) eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimega seotud eesmärgid ning 
ületada ühiskondlikke probleeme. Liit võib 
sellistes partnerlussuhetes osaleda rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

__________________
20 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020].

Or. en

Muudatusettepanek 16
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks et saavutada programmi 
Horisont 2020 üldeesmärk – lihtsamad ja 
ühtsemad teadus- ja uuendustegevuse 
rahastamise olud ELis –, tuleb kohandada 
iga programmist Horisont 2020 
rahastatava avaliku ja erasektori koostöö 
kestust raamprogrammi kestusele, et 
vältida seda, et paralleelselt toimivad 
erinevad õigusnormide kogumid ja et 
seetõttu on tulevikus osalejatel ja ELi 
organitel täiendav halduskoormus.
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Or. es

Muudatusettepanek 17
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega (EL) nr .../2013, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) rakendamise eriprogramm,21 võib 
toetust raamprogrammi Horisont 2020 all 
asutatud ühisettevõtetele anda kõnealuses 
otsuses sätestatud tingimustel.

(4) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) 
nr .../2013, millega luuakse 
raamprogramm Horisont 2020 ja
nõukogu ... 2013. aasta otsusega (EL) nr 
.../2013, millega luuakse raamprogrammi 
Horisont 2020 (2014–2020) rakendamise 
eriprogramm,21 võib toetust 
raamprogrammi Horisont 2020 all asutatud 
ühisettevõtetele anda kõnealuses otsuses 
sätestatud tingimustel

__________________ __________________
21 ELT ... [raamprogrammi Horisont 2020 
eriprogramm].

21 ELT ... [raamprogrammi Horisont 2020 
eriprogramm].

Or. en

Selgitus

Lisaks eriprogrammile tuleks osutada ka raamprogrammile, mis on oluline raamprogrammi 
artiklile 19 ja selles esitatud põhimõtetele vastavuse tõendamiseks.

Muudatusettepanek 18
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 
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põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed 
esindavad kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa
tehnoloogiaplatvormid. BTK eesmärk on 
edendada Euroopas biotoorainel 
põhinevate tööstusharude tehnoloogilist ja 
majanduslikku arengut. Liikmelisust 
võivad taotleda kõik biotoorainel 
põhinevasse väärtusahelasse kuuluvad 
huvitatud sidusrühmad. Konsortsium 
rakendab liikmelisuse suhtes avatuse ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtteid, tagades 
ettevõtjate laialdase kaasamise.

põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed peaksid 
esindama kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid tehnoloogia, 
tööstuse, põllumajanduse ja metsanduse 
valdkondadest. BTK eesmärk on edendada 
Euroopas biotoorainel põhinevate 
tööstusharude jätkusuutlikku
tehnoloogilist ja majanduslikku arengut. 
Liikmelisust võivad taotleda kõik 
biotoorainel põhinevasse väärtusahelasse 
kuuluvad huvitatud sidusrühmad. 
Konsortsium rakendab liikmelisuse suhtes 
avatuse ja läbipaistvuse põhimõtteid, 
tagades sidusrühmade laialdase kaasamise. 
Eelkõige tuleks tagada avatus 
väiksematele osalejatele uutest 
põllumajandusvaldkondadest.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Komisjoni 13. veebruari 2012. aasta 
teatis „Innovatsioon ja jätkusuutlik 
majanduskasv: Euroopa biomajandus”23 ja 
eriti selle tegevuskava taotlevad avaliku ja 
erasektori partnerlust, mis toetaks 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
biotoorainel põhinevate tööstusharude ja 
väärtusahelate loomist Euroopas. Pidades 
silmas liikumist bensiini-järgse ühiskonna 
suunas, on teatise eesmärk parandada 
biomassi tootmise ja töötlemise sektorite 

(8) Komisjoni 13. veebruari 2012. aasta 
teatis „Innovatsioon ja jätkusuutlik 
majanduskasv: Euroopa biomajandus”23 ja 
eriti selle tegevuskava taotlevad avaliku ja 
erasektori partnerlust, mis toetaks 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
biotoorainel põhinevate tööstusharude ja 
väärtusahelate loomist Euroopas. Pidades 
silmas liikumist bensiini-järgse ühiskonna 
suunas, on teatise eesmärk parandada 
biomassi tootmise ja töötlemise sektorite 
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integratsiooni, et viia omavahel kooskõlla 
toiduga kindlustatus ja loodusvarade 
vähesus ning keskkonnaeesmärgid 
biomassi kasutamisega tööstuslikul ja 
energia tootmise otstarbel.

integratsiooni, et viia omavahel kooskõlla 
toiduga kindlustatus, mitte üksnes ELis, 
vaid ka arenguriikides, ja loodusvarade 
vähesus ning keskkonnaeesmärgid, nagu 
jätkusuutmatu maakasutuse ja 
maahõivamispraktika vältimine, biomassi 
kasutamisega tööstuslikul ja energia 
tootmise otstarbel.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ja nende väärtusahelate ees seisavad 
keerukad ja suured tehnoloogia- ja 
innovatsioonialased proovikivid. Vastse 
sektorina peavad biotoorainel põhinevad 
tööstusharud ületama tehnilise pädevuse 
hajutatuse ning tegelikku ressursside 
kättesaadavust käsitleva avaliku teabe 
vähesuse, et arendada jätkusuutikke ja 
konkurentsivõimelisi väärtusahelaid. 
Nende probleemide ületamiseks tuleb 
saavutada Euroopa tasandil 
kontsentreeritud ja sidusal viisil kriitiline 
mass, mis hõlmab tegevuse mastaapi, 
tippteadmisi ja innovatsioonipotentsiaali.

(10) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ja nende väärtusahelate ees seisavad 
keerukad ja suured tehnoloogia- ja 
innovatsioonialased proovikivid. Vastse 
sektorina peavad biotoorainel põhinevad 
tööstusharud ületama tehnilise pädevuse 
hajutatuse ning tegelikku ressursside 
kättesaadavust käsitleva avaliku teabe 
vähesuse, et arendada jätkusuutikke ja 
konkurentsivõimelisi väärtusahelaid. 
Nende probleemide ületamiseks tuleb 
saavutada Euroopa tasandil 
kontsentreeritud ja sidusal viisil kriitiline 
mass, mis hõlmab tegevuse mastaapi, 
tippteadmisi ja innovatsioonipotentsiaali. 
Eelkõige tuleks integreerida biomassi 
hierarhia juhtpõhimõte ning toetada 
biomassi astmelist kasutamist: esiteks 
kõrgväärtuslikud rakendused, nagu 
biokemikaalid ja biomaterjalid, seejärel 
madalama väärtusega rakendused 
(biokütus, bioenergia).
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus tagama kindlate 
biomassitarnete olemasolu, võttes arvesse 
teisi võistlevaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaga seotud nõudmisi, ning 
toetama täiustatud töötlemistehnoloogia, 
suuremahulise tutvustustegevuse ja 
poliitiliste meetmete arendamist, 
vähendades seeläbi erasektori teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringute riski 
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste
arendamisel.

(11) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühine tehnoloogiaalgatus peaks 
leevendama erinevaid turutõrkeid, mis 
heidutavad investeerimast Euroopas 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
teadus-, tutvustus- ja 
kasutuselevõtutegevusse enne 
konkurentsivõime saavutamist. Eelkõige 
peaks algatus tagama kindlate 
biomassitarnete olemasolu, võttes arvesse 
teisi olulisi sotsiaalseid ja keskkonnaga 
seotud nõudmisi, ning toetama täiustatud 
töötlemistehnoloogia, suuremahulise 
tutvustustegevuse ja poliitiliste meetmete 
arendamist, vähendades seeläbi erasektori 
teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute 
riski jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste 
bioressursipõhiste toodete arendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Biotoorainel põhinevate tööstusharude (12) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
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ühine tehnoloogiaalgatus peaks olema 
avaliku ja erasektori partnerlus, mille 
eesmärk on suurendada Euroopas 
investeeringuid jätkusuutlike biotoorainel 
põhinevate tööstusharude arendamisse. 
See peaks tooma Euroopa kodanikele 
keskkonnaalast ja sotsiaalmajanduslikku 
kasu, suurendama Euroopa 
konkurentsivõimet ning aitama saavutada 
Euroopal võtmeroll täiustatud 
bioressursipõhiste toodete ja biokütuste
teadusuuringute, tutvustamise ja 
kasutuselevõtu alal.

ühine tehnoloogiaalgatus peaks olema 
avaliku ja erasektori partnerlus, mille 
eesmärk on suurendada Euroopas 
investeeringuid jätkusuutlike biotoorainel 
põhinevate lahenduste arendamisse. See 
peaks tooma Euroopa kodanikele 
keskkonnaalast ja sotsiaalmajanduslikku 
kasu, suurendama Euroopa 
konkurentsivõimet ning aitama saavutada 
Euroopal võtmeroll täiustatud ja 
jätkusuutlike bioressursipõhiste toodete 
teadusuuringute, tutvustamise ja 
kasutuselevõtu alal.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu koostöös huvirühmadega 
biotoorainel põhinevate väärtusahelate 
kõigist osadest, kaasa arvatud 
esmatootmine ja töötlev tööstus, 
tarbekaupade tootjad, VKEd ning teadus-
ja tehnoloogiakeskused ja ülikoolid.

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu koostöös huvirühmadega 
biotoorainel põhinevate väärtusahelate 
kõigist osadest, kaasa arvatud 
esmatootmine ja töötlev tööstus, 
tarbekaupade tootjad, VKEd, 
piirkondlikud innovatsiooniklastrid ning 
teadus- ja tehnoloogiakeskused ja 
ülikoolid. Sellega seoses on oluline 
arendada strateegilist regioonidevahelist 
koostööd aruka spetsialiseerumise 
strateegia (RIS3), tõhusa koordineerimise 
ja kommunikatsiooni, heade tavade 
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vahetamise ja piirkondade biotoorainel 
põhineva majanduse planeerimises 
aktiivse osalemise alusel.

Or. nl

Muudatusettepanek 24
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
ning toetatakse sellest lähtudes 
jätkusuutlike biotoorainel põhinevate 
väärtusahelate loomist. Kõnealust tegevust 
tuleks viia ellu koostöös huvirühmadega 
biotoorainel põhinevate väärtusahelate 
kõigist osadest, kaasa arvatud 
esmatootmine ja töötlev tööstus, 
tarbekaupade tootjad, VKEd ning teadus-
ja tehnoloogiakeskused ja ülikoolid.

(13) Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärk on 
rakendada Euroopas teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmi, milles 
hinnatakse selliste taastuvate bioloogiliste 
ressursside olemasolu, mida saaks kasutada 
bioressursipõhiste materjalide tootmiseks, 
hinnatakse, kuidas neid tuleks säilitada 
nii, et nende alusel pakutavad avalikud 
teenused, mida turg praegu ei hüvita, 
toimiksid edasi, ning toetatakse sellest 
lähtudes jätkusuutlike biotoorainel 
põhinevate väärtusahelate loomist 
Kõnealust tegevust tuleks viia ellu 
koostöös huvirühmadega biotoorainel 
põhinevate väärtusahelate kõigist osadest, 
kaasa arvatud esmatootmine ja töötlev 
tööstus, VKEd ning teadus- ja 
tehnoloogiakeskused ja ülikoolid, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Arendades ühist 
tehnoloogiaalgatust biotoorainel 
põhinevates tööstusharudes, tuleks võtta 
arvesse teiste hiljuti loodud ühiste 
tehnoloogiaalgatuste, nagu innovatiivsete 
ravimite algatuse (IMI), lennunduse ja 
lennutranspordi Clean Sky algatuse, 
Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna 
algatuse (FCH), manussüsteemide 
algatuse (ARTEMIS) ja 2020. aasta 
Nanotehnoloogiaalgatuse (ENIAC) 
parimaid tavasid, kogemusi ja õppetunde.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) BPT ühisettevõtte eesmärk tuleks 
saavutada teadusuuringute ja 
innovatsioonitegevuse toetamise teel, 
kasutades avaliku ja erasektori ressursse. 
Selleks peaks BPT ühisettevõte korraldama 
projektikonkursse, et toetada teadus-, 
tutvustus- ja kasutuselevõtutegevust.

(15) BPT ühisettevõtte eesmärk tuleks 
saavutada teadusuuringute ja 
innovatsioonitegevuse toetamise teel, 
kasutades avaliku ja erasektori ressursse. 
Selleks peaks BPT ühisettevõte korraldama 
projektikonkursse, et toetada teadus-, 
innovatsiooni- ja arendustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mõju maksimeerimiseks peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 
valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis.

(16) Mõju maksimeerimiseks peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 
valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis. 
Koostoime tuleks tagada ka BPT 
ühisettevõtte ja Euroopa kolme 
partnerluse – veevaldkonna 
innovatsiooni, põllumajanduse säästva 
arengu ja tooraine – vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Ühine tehnoloogiaalgatus 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
valdkonnas peaks lähtuma alt üles 
lähenemisviisist, kuna see on väga oluline 
piirkondade potentsiaali ärakasutamiseks, 
eriti kui toetatakse kohalikke ja 
piirkondlikke tegevusi pidevas koostöös 
kohalike ja piirkondlike omavalitsustega; 
see aitaks tõsta avalikkuse teadlikust 
biomajanduse ja selle tohutu kasu kohta; 
ära tuleb kasutada eksperditeadmised 
ning tõhustada koostööd teaduse, 
ettevõtluse ja avaliku halduse vahel kolme 
osaleja (Triple Helix) kontseptsiooni 
raames, kelle ülesanne on arendada 
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avatud ja arenevat majandust, piiriüleseid 
investeeringuid ja tõhusat koostööd.

Or. nl

Muudatusettepanek 29
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Võttes nõuetekohaselt arvesse 
struktuurifondide ja raamprogrammi 
Horisont 2020, nagu ka vastavate riiklike 
ja piirkondlike teadus- ja arendustegevuse 
rahastamise programmide vahel ette 
nähtud koostoimet, tuleb innustada ELi 
piirkondi andma aktiivselt oma panust 
BPT ühisettevõtte tegevusse, näiteks 
toetades rahaliselt olulisi 
teadustööinfrastruktuure, töötades välja 
ettepanekuid või kasutades teadustegevuse 
tulemusi või tegevust oluliste osalejate 
võrgustikus vastavas valdkonnas, et 
suurendada BPT ühisettevõte 
piirkondlikku mõju ja selle võimet luua 
töökohti ja majanduskasvu piirkonna 
tasandil.

Or. es

Muudatusettepanek 30
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) BPT ühisettevõtte asutajaliikmed 
peaksid olema liit ja BTK.

(17) BPT ühisettevõtte asutajaliikmed 
peaksid olema liit ja liimesriigi või sellise 
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assotsieerunud riigi üksus, kes on nõus 
ühisettevõtte põhikirjaga ja toetama selle 
rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
BPT ühisettevõte pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige andes toetusi osalejatele, lähtudes 
avatud ja konkurentsipõhistest 
projektikonkurssidest.

(20) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
BPT ühisettevõte pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige andes toetusi osalejatele, lähtudes 
läbipaistvatest, avatud ja 
konkurentsipõhistest projektikonkurssidest.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Eraliikmete panus ei tohiks piirduda 
ainult BPT ühisettevõtte halduskuludega 
ning BPT ühisettevõttest toetatava teadus-
ja innovatsioonitegevuse elluviimiseks 
nõutava kaasrahastamisega.

(21) Eraliikmete panus peaks piirduma
BPT ühisettevõtte halduskuludega ning 
BPT ühisettevõttest toetatava teadus- ja 
innovatsioonitegevuse elluviimiseks 
nõutava kaasrahastamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nende panus peaks seonduma ka
lisategevuse kava kohase eraliikmete 
lisategevusega; võimendavast mõjust 
korraliku ülevaate saamiseks peaks 
kõnealune lisategevus esindama
üldisemat panustamist biotoorainel 
põhinevate tööstusharude ühisesse 
tehnoloogiaalgatusse.

(22) Kulusid, mis seonduvad lisategevuse 
kava kohase eraliikmete lisategevusega, 
saab määratleda, kuid need ei esinda 
panustamist biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühisesse 
tehnoloogiaalgatusse.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Nende panus peaks seonduma ka 
lisategevuse kava kohase eraliikmete 
lisategevusega; võimendavast mõjust 
korraliku ülevaate saamiseks peaks 
kõnealune lisategevus esindama üldisemat 
panustamist biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühisesse 
tehnoloogiaalgatusse.

(22) Nende panus peaks seonduma ka 
lisategevuse kava kohase eraliikmete 
lisategevusega, mis on esitatud 
aastaaruandes; võimendavast mõjust 
korraliku ülevaate saamiseks peaks 
kõnealune lisategevus esindama üldisemat 
panustamist biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühisesse 
tehnoloogiaalgatusse.

Or. en

(Vt artikli 4 lõike 4 muudatusettepanek.)

Muudatusettepanek 35
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liidu rahalist panust BPT 
ühisettevõttesse tuleks hallata kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ning asjakohaste eelarve 
kaudse täitmise eeskirjadega, mis on 
sätestatud määruses (EL, Euratom) nr 
966/2012 ja komisjoni 29. oktoobri 2012. 
aasta delegeeritud määruses (EL) nr 
1268/201227, mis käsitleb määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 kohaldamise 
eeskirju27.

(24) Liidu rahalist panust BPT 
ühisettevõttesse tuleks hallata kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ning asjakohaste eelarve 
kaudse täitmise eeskirjadega, mis on 
sätestatud määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõigetes 1–4 ja 
komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta 
delegeeritud määruses (EL) nr 
1268/201227, mis käsitleb määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 kohaldamise 
eeskirju27.

__________________ __________________
27 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1. 27 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Ilma et see piiraks artiklis 11 
osutatud vahehindamist ja kooskõlas 
määruse nr .../2013 [raamprogramm 
Horisont 2020] artikliga 26, tuleb ühiste 
tehnoloogiaalgatuste kui programmi 
Horisont 2020 spetsiaalse 
rahastamisvahendi suhtes viia läbi 
põhjalik vahehindamine, mis peab muu 
hulgas hõlmama selle algatuse avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi.

Or. es

Muudatusettepanek 37
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Komisjoni siseaudiitoril peaks BPT 
ühisettevõtte suhtes olema samasugused 
volitused nagu komisjoni suhtes.

(27) Komisjoni siseaudiitoril peaks BPT 
ühisettevõtte suhtes olema samasugused 
volitused nagu komisjoni suhtes. Sama 
kehtib Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa 
Parlamendi suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 
raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaste 
organite raamatupidamist sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes peab esitama 
arvamuse muu hulgas raamatupidamise 
usaldusväärsuse ning selle aluseks olnud 
tehingute seaduslikkuse ja 
nõuetekohasuse kohta. Raamatupidamise 
kontrolli dubleerimise vältimine õigustab 
seda, et BPT ühisettevõtte 
raamatupidamist ei peaks kontrollima 
kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 
raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaste 
organite raamatupidamist sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes peab esitama 
arvamuse muu hulgas raamatupidamise 
usaldusväärsuse ning selle aluseks olnud 
tehingute seaduslikkuse ja nõuetekohasuse 
kohta. Raamatupidamise kontrolli 
dubleerimise vältimine õigustab seda, et 
BPT ühisettevõtte raamatupidamist ei 
peaks kontrollima kontrollikoda.

(28) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 
raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaste 
organite raamatupidamist sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes peab esitama 
arvamuse muu hulgas raamatupidamise 
usaldusväärsuse ning selle aluseks olnud 
tehingute seaduslikkuse ja nõuetekohasuse 
kohta. Vaatamata sellele arvamusele, mis 
ei kujuta endast auditit, on õigustatud, et 
BPT ühisettevõtte raamatupidamist peab
kontrollima kontrollikoda.

Or. fr

Selgitus

Ei ole õigustatud, et ühisettevõtte IMI 2 raamatupidamist ei kontrolli kontrollikoda. Arvamus, 
isegi kui selle on avaldanud sõltumatu auditeerimisasutus, ei ole audit, mis võimaldaks 
kolmandatel isikutel, sealhulgas Euroopa Liidul ja selle parlamendil, saada suure 
kindlustunde, et raamatupidamine kajastab tõetruult ettevõtte olukorda ja et selle aluseks 
olevad tehingud on seaduslikud ja eeskirjadekohased.

Muudatusettepanek 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Ilma et see piiraks artiklis 11 
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sätestatud vahehindamist ja kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 määruse 
artikliga 26, peaks ühiste 
tehnoloogiaalgatuste, kui raamprogrammi 
Horisont 2020 konkreetse 
rahastamisvahendi kohta tegema 
põhjaliku vahekokkuvõtte, mis muu 
hulgas hõlmaks nende avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi.

Or. en

(Vt raamprogrammi Horisont 2020 määruse artikkel 26.)

Selgitus

Käesolevat muudatust tuleb võtta arvesse raamprogrammi Horisont 2020 läbirääkimiste 
lõpptulemuste puhul. See viitab veel ühele olulisele aspektile, mida parlament suutis lisada 
raamprogrammi Horisont 2020 määruse artiklisse 26.

Muudatusettepanek 41
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldist eesmärki muuta 
Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamine lihtsamaks ja 
ühtlasemaks, tuleks kõigi avaliku ja 
erasektori partnerluste rahastamise kestus 
raamprogrammi Horisont 2020 raames 
ühtlustada raamprogrammi kestusega, et 
vältida samaaegselt toimivaid eri eeskirju 
ja sellega seotud täiendavat 
halduskoormust osalejatele ja liidu 
asutustele tulevikus.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldist eesmärki muuta 
Euroopa ühisettevõtete teadusuuringute 
ja innovatsiooni rahastamine lihtsamaks 
ja ühtlasemaks, tuleks vältida 
raamprogrammi Horisont 2020 eri 
eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) Selleks et kaotada lõhe 
teadusuuringute ja innovatsiooni vahel 
Euroopas, tuleks arendada vastastikust 
täiendavust ja koostoimet 
struktuurifondidega. Võimaluse korral 
edendatakse koostalitlusvõimet kahe 
õigusakti vahel. Toetatakse kumulatiivset 
või kombineeritud rahastamist. Selles 
kontekstis on meetmete eesmärk Euroopa 
talendipotentsiaali täielik ärakasutamine, 
optimeerides seeläbi teadusuuringute ja 
innovatsiooni majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju ning täiendades 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite poliitikat 
ja meetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) Arvestades alusuuringute tähtsust 
innovaatiliste läbimurdeliste ideede 
loomisel, tuleks raamprogrammi Horisont 
2020 raames välja kuulutada 
projektikonkursse teadus- ja 
arendustegevusealaseks koostööks 
biotehnoloogiaalases uurimises lisaks ja 
samaaegselt biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühisettevõttele, eelkõige 
seoses uurimistööga tehnoloogia 
valmisoleku tasemete 1 kuni 4 kohta.

Or. en

Selgitus

Vastavalt raamprogrammi Horisont 2020 määrusele tuleks ühiste tehnoloogiaalgatustega 
hõlmatud teadus- ja arendustegevus ka korrapäraselt lisada Horisont 2020 töökavade 
projektikonkurssi. Biotoorainel põhinevate tööstusharude puhul peaks teadustöö toimuma 
samaaegselt BPT tegevusega madalamal tehnoloogilise valmisoleku tasemel, et saavutada 
ülikoolide ja VKEde laiem kaasatus ELi rahastatud biotehnoloogiauuringutesse õige 
tasakaalu tagamiseks ülemise ja alumise tehnoloogilise valmisoleku taseme vahel, 
konkurentsivõimelise teaduskeskkonna loomiseks ja innovatsiooni ergutamiseks tulevikus.

Muudatusettepanek 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 c) Võttes arvesse kavandatud 
koostoimet raamprogrammi Horisont 
2020 ja struktuurifondide ning 
asjakohaste riiklike ja piirkondlike 
teadus- ja arendustegevuste 
rahastamisprogrammide vahel, tuleks 
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kõiki ELi piirkondi julgustada osalema 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõtte tegevuses, näiteks rahaliselt 
toetama asjakohase teadusuuringu 
infrastruktuuri, koostama ettepanekuid, 
kasutama teadusuuringute tulemusi või 
asjaomaste osalejate võrgustike tegevusi, 
et suurendada BPT ühisettevõtte tegevuste 
mõju ja nende majanduskasvu ning 
töökohtade loomise potentsiaali 
piirkondlikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament nõudis edukalt uue artikli lisamist raamprogrammi Horisont 2020 
määrusesse, milles selgesõnaliselt nõutakse paremat koostoimet raamprogrammi ja 
struktuurifondide vahel. Sellega seoses ei tohiks ühised tehnoloogiaalgatused olla erand. 
Piirkondi tuleks julgustada osalema nende tegevuses, arvestades eelkõige nende piirkondlike 
klastrite tugevdamise suurt potentsiaali.

Muudatusettepanek 46
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 c) Tuleks rakendada meetmeid, mis 
toetavad VKEde, ülikoolide ja 
teadusuuringute keskuste osalemist. 
Seetõttu tuleks kindlaks määrata ja 
kõrvaldada uustulnukate programmis 
osalemise takistused.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1



PE522.976v01-00 24/70 AM\1009063ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte aluslepingu artikli 
187 tähenduses (edaspidi „BPT 
ühisettevõte”) ajavahemikuks, mis kestab 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2024.

1. Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte aluslepingu artikli 
187 tähenduses (edaspidi „BPT 
ühisettevõte”) ajavahemikuks, mis kestab 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

Or. en

Selgitus

Kahe põlvkonna ühiste tehnoloogiaalgatuste konkursikutsete (erinevate osalejate, eeskirjade 
ja eelarvetega) üheaegne avaldamine toob kaasa halduskulud, muudab ELi teadusuuringute 
rahastamise keerukamaks ning varjab igal aastal tegelikult kulutatud summasid. Ühiste 
tehnoloogialgatuste kestus tuleks seega viia vastavusse raamprogrammi Horisont 2020 ja 
tulevaste raamprogrammide kestusega. Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 
kestuse lühendamine võimaldab ühisettevõttel tulla toime vähendatud eelarvega ilma, et peaks
üle vaatama planeeritud tegevusi.

Muudatusettepanek 48
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte aluslepingu artikli 
187 tähenduses (edaspidi „BPT 
ühisettevõte”) ajavahemikuks, mis kestab 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2024.

1. Biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte aluslepingu artikli 
187 tähenduses (edaspidi „BPT 
ühisettevõte”) ajavahemikuks, mis kestab 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020.

Or. es

Muudatusettepanek 49
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkidele saavutada ressursitõhusam 
ja jätkusuutlikum vähese CO2-heitega
majandus ning suurendada 
majanduskasvu ja tööhõivet eriti 
maapiirkondades, arendades Euroopas 
jätkusuutlikke ja konkurentsivõimelisi 
biotoorainel põhinevaid tööstusharusid 
täiustatud ja säästval viisil biomassi 
hankivate biorafineerimistehaste abil, ning 
eelkõige:

(b) aidata kaasa biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkidele saavutada piisavate 
ressurssidega ja keskkonnasõbralik 
jätkusuutlikul taastuvenergial põhinev
majandus ning toetada majandusarengut
ja tööhõivet eriti maapiirkondades, 
arendades Euroopas jätkusuutlikke ja 
konkurentsivõimelisi geneetiliselt 
muundamata biotoorainel põhinevaid 
tööstusharusid täiustatud ja säästval viisil 
biomassi hankivate biorafineerimistehaste 
ning biomassi hierarhia juhtpõhimõtte ja 
biomassi astmelise kasutamise toetamise 
abil, ning eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 50
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tutvustada tehnoloogiaid, mis 
võimaldavad saada Euroopa biomassist 
uusi keemilisi lähteaineid, uusi materjale ja 
uusi tarbekaupu ning mis vähendavad 
vajadust fossiilsete ressursside järele;

(c) tutvustada kõrgväärtuslikke
tehnoloogiaid, mis võimaldavad saada 
Euroopa biomassist uusi keemilisi 
lähteaineid, uusi materjale ja uusi 
tarbekaupu ning mis vähendavad vajadust 
fossiilsete ressursside järele;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Claude Turmes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) luua juhtivaid biorafineerimistehaseid, 
mis kasutavad bioressursipõhiste
materjalide, kemikaalide ning kütuste 
tehnoloogiaid ja ärimudeleid ning
näitavad kulude ja tulemuslikkuse
arendamist tasemele, mis suudab 
konkureerida fossiilkütustel põhinevate 
alternatiividega.

(e) edendada geneetiliselt muundamata 
bioressursipõhiste materjalide, kemikaalide 
ning kütuste tehnoloogiate ja ärimudelite 
kasutamist, mis näitavad kõrgetasemelist 
keskkonnaalast tulemuslikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Euroopa Liidu rahalist toetust 
antakse, kui on täidetud järgmised 
tingimused:
(a) BPT ühisettevõte tõestab, et tema 
mitmeaastane tööplaan ja meetmed, mida 
ettevõte rahastab, vastavad 
raamprogrammis Horisont 2020 
kehtestatud teadustöö prioriteetidele;
(b) BPT ühisettevõte tõestab, et järgitakse 
raamprogrammi Horisont 2020 
üldpõhimõtteid;
(c) BPT ühisettevõte tõestab, et on 
täidetud raamprogrammi Horisont 2020 
artiklis 19 kehtestatud tingimused.

Or. es
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Muudatusettepanek 53
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) edendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) kaasamist 
selle tegevusse kooskõlas raamprogrammi 
Horisont 2020 eesmärkidega;

Or. ro

Muudatusettepanek 54
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Tegevuse ulatus 

1. Selleks et täita artiklis 2 sätestatud 
eesmärke, võib biotoorainel põhinevate 
tööstusharude teadusprogramm rahastada 
uurimis- ja arendustegevusi, mis 
hõlmavad tehnoloogilise valmisoleku 
tasemeid 2–6.
2. Kui biotoorainel põhinevate 
tööstusharude teadusprogramm näeb ette 
innovatsioonialase tegevuse, mis hõlmab 
tehnoloogilise valmisoleku tasemeid 7–8, 
siis alandatakse kaudse tegevuse 
rahastamismäära kooskõlas 
osalemiseeskirja artikliga 22.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis selgitatakse BPT ühisettevõtte tegevusulatust, eelkõige seoses 
teadusprogrammis sisalduva vastava tehnoloogilise valmisoleku tasemega. Raamprogramm 
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nõuab tehnoloogilise valmisoleku taseme kontseptsiooni suuremat kaalumist 
rahastamistasemete kindlaksmääramiseks, mis on üle võetud käesolevasse artiklisse, pidades 
silmas kaudses tegevuses kasutatud rahastamismäära.

Muudatusettepanek 55
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, BPT ühisettevõtte 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 000 miljonit eurot. See toetus makstakse 
välja liidu üldeelarves raamprogrammi 
Horisont 2020 rakendamise 
eriprogrammile eraldatud assigneeringutest 
kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunkti iv, artikli 60 ja artikli 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 osutatud asutustele.

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) liikmesriikide toetused, BPT 
ühisettevõtte haldus- ja tegevuskulude 
katmiseks on 1 000 miljonit eurot. See 
toetus makstakse välja liidu üldeelarves 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammile eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti iv, artikli 60 ja artikli 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 osutatud asutustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, BPT ühisettevõtte 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 000 miljonit eurot. See toetus makstakse 
välja liidu üldeelarves raamprogrammi 
Horisont 2020 rakendamise 
eriprogrammile eraldatud assigneeringutest 
kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, BPT ühisettevõtte 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 875
miljonit eurot. See toetus makstakse välja 
liidu üldeelarves raamprogrammi Horisont 
2020 rakendamise eriprogrammile 
eraldatud assigneeringutest kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 
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966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunkti iv, artikli 60 ja artikli 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 osutatud asutustele.

58 lõike 1 punkti c alapunkti iv, artikli 60 
lõigete 1–4 ja artikli 61 asjakohaste 
sätetega kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

Or. en

Selgitus

BPT ühisettevõtte eelarve kärpimine 12,5% võrra pakuti välja, lähtudes raamprogrammi 
Horisont 2020 vahendite üldisest vähendamisest mitmeaastase finantsraamistiku raames, et 
mitte seada ohtu nii transpordialase teaduskoostöö kui ka ühiste tehnoloogiaalgatuste 
rahastamise tundlikku tasakaalu. Samu kärpeid tuleb kohaldada ka muude ühiste 
tehnoloogiaalgatuste puhul. Samal ajal tehti ettepanek lühendada BPT kestust neli aastat 
ning rakendada uuenenud eelarvet järgmises mitmeaastases finantsraamistikus alates aastast 
2020.

Muudatusettepanek 57
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud delegeerimisleping 
käsitleb määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõikes 3, artiklis 60 ja 
artiklis 61 ning komisjoni delegeeritud 
määruse (EL) nr 1268/2012 artiklis 40 
nimetatud aspekte ja muu hulgas järgmist:

3. Lõikes 2 osutatud delegeerimisleping 
käsitleb määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõikes 3, artikli 60 
lõigetes 1–4 ja artiklis 61 ning komisjoni 
delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 
artiklis 40 nimetatud aspekte ja muu hulgas 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 58
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende andmete esitamise kord, mida on (d) nende andmete esitamise kord, mida on 
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vaja tagamaks, et komisjon saab täita oma 
levitamis- ja aruandluskohustusi;

vaja tagamaks, et komisjon saab täita oma 
levitamis- ja aruandluskohustusi, 
sealhulgas täielik teave kõigi ettepanekute 
ja toetuslepingute ja nende partnerite 
kohta, mis lisatakse raamprogrammi 
Horisont 2020 ülemaailmsesse 
andmebaasi ECORDA õigeaegselt;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud toetus koosneb 
järgmisest:

Lõikes 1 osutatud toetus koosneb lisas 
sätestatud põhikirja punkti 12 lõikes 2 ja 
punkti 12 lõike 3 alapunktides b ja c 
kehtestatud toetusest BPT 
ühisettevõttesse.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Vähemalt 1 800 miljoni euro ulatuses
muude liikmete kui liidu või nende 
koosseisu kuuluvate üksuste poolt artiklis 1 
osutatud ajavahemiku jooksul panustatud 
mitterahalisi toetuseid, mis moodustuvad 
kuludest, mis neil on tekkinud väljaspool 
BPT ühisettevõtte töökava selliste 
täiendavate meetmete võtmisel, mis aitavad 

(b) Muude liikmete kui liidu või nende 
koosseisu kuuluvate üksuste poolt artiklis 1 
osutatud ajavahemiku jooksul panustatud 
täiendavat kulu, mis moodustuvad 
kuludest, mis neil on tekkinud väljaspool 
BPT ühisettevõtte töökava selliste 
täiendavate meetmete võtmisel, mis aitavad 
kaasa biotoorainel põhinevate 
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kaasa biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkide saavutamisele. Neid kulusid 
võib toetada muudest liidu 
rahastamisprogrammidest kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega. 
Sellistel juhtudel ei asenda liidu 
rahastamine muude liikmete kui liidu või 
nende koosseisu kuuluvate üksuste 
mitterahalisi toetusi.

tööstusharude ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkide saavutamisele ei määratleta. 
Neid kulusid võib toetada muudest liidu 
rahastamisprogrammidest kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega. 
Igal juhul ei asenda need kulud muude 
liikmete kui liidu või nende koosseisu 
kuuluvate üksuste mitterahalisi toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 12 lõike 3 alapunktis c 
osutatud toetuse väärtuse hindamiseks 
määratakse kindlaks kulud, lähtudes 
asjaomaste üksuste tavapärastest 
kuluarvestustavadest, üksuse asukohariigis 
kohaldatavatest 
raamatupidamisstandarditest ning 
kohaldatavatest rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest / 
rahvusvahelistest finantsaruandluse 
standarditest. Kulusid tõendab asjaomase 
üksuse nimetatud sõltumatu välisaudiitor. 
Toetuse väärtuse hindamist kontrollib BPT 
ühisettevõte. Kahtluse korral võib BPT 
ühisettevõte seda auditeerida.

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 12 lõike 3 alapunktis c 
osutatud toetuse väärtuse hindamiseks 
määratakse kindlaks kulud, lähtudes 
asjaomaste üksuste tavapärastest 
kuluarvestustavadest, üksuse asukohariigis 
kohaldatavatest 
raamatupidamisstandarditest ning 
kohaldatavatest rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest / 
rahvusvahelistest finantsaruandluse 
standarditest. Põhikirja punkti 12 lõike 3 
alapunktis c osutatud toetuste kulusid 
tõendab asjaomase üksuse nimetatud 
sõltumatu välisaudiitor Toetuse väärtuse 
hindamist kontrollib BPT ühisettevõte. 
Kahtluse korral võib BPT ühisettevõte seda 
auditeerida. Asjaomane üksus esitab igal 
aastal oma täiendavate tegevuste kohta 
aruande avalikkusele.

Or. en
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Selgitus

Kuigi erasektoris osalejate poolt tehtavad täiendavad tegevused on tervitatavad lisaks ühiste 
tehnoloogiaalgatuste mõjujõule, ei tuleks neid auditeerida. Täiendavaid tegevusi tuleks 
kavandada ja läbi viia vastavalt, selgelt kindlaks määratult nagu mitterahalisi toetusi ning 
avaldada kord aastas. Kuid neid tegevusi ei rahasta Euroopa Liit ning seega rakendatakse 
nende suhtes üksnes kontrollimist ühisettevõtte kaudu.

Muudatusettepanek 62
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BPT ühisettevõte võtab vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikliga 209 ning määrusega (EL) nr … 
[delegeeritud määrus, milles käsitletakse 
näidisfinantsmäärust asutustele, mis 
põhinevad avaliku ja erasektori 
partnerlusel].

Olenemata käesoleva määruse artiklist 12 
võtab BPT ühisettevõte vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikliga 209 ning määrusega (EL) nr … 
[delegeeritud määrus, milles käsitletakse 
näidisfinantsmäärust asutustele, mis 
põhinevad avaliku ja erasektori 
partnerlusel].

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab kooskõlas 
personalieeskirjade artikliga 110 vastu 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artiklil 6 põhineva otsuse, millega 
delegeeritakse tegevdirektorile asjaomase 
ametisse nimetava asutuse volitused ja 
määratletakse tingimused, mille alusel saab 

Juhatus võtab kooskõlas 
personalieeskirjade artikliga 110 vastu 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artiklil 6 põhineva otsuse, millega 
delegeeritakse tegevdirektorile asjaomase 
ametisse nimetava asutuse volitused ja 
määratletakse tingimused, mille alusel saab 



AM\1009063ET.doc 33/70 PE522.976v01-00

ET

kõnealust volituste delegeerimist peatada. 
Tegevdirektor on volitatud nimetatud 
volitusi edasi delegeerima.

kõnealust volituste delegeerimist peatada. 
Tegevdirektor on volitatud nimetatud 
volitusi edasi delegeerima. Tegevdirektor 
annab nendest delegeerimistest või edasi 
delegeerimistest aru juhatuse järgmisel 
koosolekul.

Or. fr

Selgitus

Igasuguse delegeerimise kohta tuleb koostada delegeerimisaruanne.

Muudatusettepanek 64
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seda nõuavad erandlikud asjaolud,
võib juhatus otsusega ajutiselt peatada 
ametisse nimetava asutuse volituste 
delegeerimise tegevdirektorile ja viimase 
poolt edasi delegeeritud volitused ning 
rakendada neid volitusi ise või delegeerida 
need ühele oma liikmetest või muule 
ühisettevõtte töötajale kui tegevdirektor.

Juhatus võib põhjendatud otsusega 
ajutiselt peatada ametisse nimetava asutuse 
volituste delegeerimise tegevdirektorile ja 
viimase poolt edasi delegeeritud volitused 
ning rakendada neid volitusi ise või 
delegeerida need ühele oma liikmetest või 
muule ühisettevõtte töötajale kui 
tegevdirektor.

Or. fr

Selgitus

Volituste delegeerimist peab olema võimalik igal ajal peatada või antud volitusi tagasi võtta, 
ilma et juhatus peaks seda õigustama erandlike asjaoludega.

Muudatusettepanek 65
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BPT ühisettevõte ja tema töötajate suhtes
kohaldatakse liidu privileegide ja 
immuniteetide protokolli.

Liidu privileegide ja immuniteetide 
protokolli kohaldatakse BPT ühisettevõtte 
tegevdirektori ja juhatuse liikmete suhtes.

Or. fr

Selgitus

Volituste delegeerimist peab olema võimalik igal ajal peatada või antud volitusi tagasi võtta, 
ilma et juhatus peaks seda õigustama erandlike asjaoludega.

Muudatusettepanek 66
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
BPT ühisettevõte kõik oma töötajate poolt 
nende ülesannete täitmisel tekitatud kahjud 
vastavalt liikmesriikide õigusaktide 
ühistele üldpõhimõtetele.

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
BPT ühisettevõte kõik oma töötajate ja 
juhatuse liikmete poolt nende ülesannete 
täitmisel tekitatud kahjud vastavalt 
liikmesriikide õigusaktide ühistele 
üldpõhimõtetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 67
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) BPT ühisettevõtte töötajate poolt 
nende ülesannete täitmisel tekitatud kahju 
heastamisega seotud vaidluste 
lahendamine;

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Ei ole alust teha seda tüüpi vaidluste puhul tavaõigusest erandit.

Muudatusettepanek 68
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse või muude liidu 
õigusaktidega reguleerimata küsimustes 
kohaldatakse BPT ühisettevõtte 
asukohariigi õigust.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ei ole alust teha vaidluste puhul tavaõigusest erandit ja tuleb jätta lepingulised eeskirjad 
toimima.

Muudatusettepanek 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 BPT ühisettevõtte vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 BPT ühisettevõtte vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. BPT 
ühisettevõtte vahehindamine on 
raamprogrammi Horisont 2020 
vahehindamise osa ja need koostatakse 
koos.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek esitab raamprogrammi Horisont 2020 määruse artikli 26 
muudatusi, kus on selgelt öeldud, et ühised tehnoloogiaalgatused on raamprogrammi 
Horisont 2020 vahehindamise osa, mille suhtes kohaldatakse raamprogrammi Horisont 2020.

Muudatusettepanek 70
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 BPT ühisettevõtte vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 BPT ühisettevõtte vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. BPT 
ühisettevõtte vahehindamine on osa 
programmi Horisont 2020 
vahehindamisest ja esitatakse koos 
sellega.

Or. es

Muudatusettepanek 71
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. BPT ühisettevõtte eelarve võib 
vahekokkuvõtte koostamise ajal läbi 
vaadata.

Or. en

Selgitus

Sõltuvalt vahehindamise tulemustest ning arvestades kõiki muid asjakohaseid tegureid, tuleks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude eelarve kohandamise võimalus lisada BPT alusakti. 
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Üldiselt tuleks viide eelarve ülevaatamise võimaluse kohta vahekokkuvõtte koostamise ajal 
lisada ka vastavalt muude ühisettevõtete alusaktidesse.

Muudatusettepanek 72
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. BPT ühisettevõtte eelarve võib 
vahehindamise käigus läbi vaadata.

Or. es

Muudatusettepanek 73
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võib koostada BPT 
ühisettevõtte teadus- ja arendustegevuse 
saavutuste kohta aastaaruande.

Or. es

Muudatusettepanek 74
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega BPT ühisettevõttele on osa 
Euroopa Parlamendi poolt nõukogu
soovituse põhjal antavast heakskiidust 

1. BPT ühisettevõtte eelarve täitmise 
kiidab heaks Euroopa Parlament nõukogu 
soovituse põhjal Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 319 ning Euroopa 
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komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides aluslepingu artiklis 319
sätestatud menetlust.

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
EURATOM) nr 966/2012 artiklites 164–
166 ette nähtud menetlusega võrreldava 
menetluse kohaselt ning seda Euroopa 
Kontrollikoja auditiaruande põhjal.

Or. fr

Selgitus

On tähtis, et ühisettevõtted oleksid allutatud Euroopa Kontrollikoja kontrollidele ja nende 
suhtes kohaldataks samu eelarve täitmise heakskiitmise menetlusi nagu Euroopa Komisjoni 
suhtes, Euroopa Parlamendi poolse eelarve kontrolli ja poliitilise kontrolliga.

Muudatusettepanek 75
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega BPT ühisettevõttele on osa
Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides aluslepingu artiklis 319
sätestatud menetlust.

1. Eelarve täitmise heakskiitmise seoses 
liidu toetusega BPT ühisettevõttele annab
Euroopa Parlament nõukogu soovituse 
põhjal enne 15. maid aastal n+2, järgides
menetlust, mida saab võrrelda ELi 
toimimise lepingu artiklis 319 ja määruse 
966/2012 (EL, Euratom) artiklites 164–
165 sätestatud menetlusega ning mis on 
ette nähtud BPT ühisettevõtte 
finantseeskirjades.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
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Kui Euroopa Parlament keeldub eelarve 
täitmist heaks kiitmast, esitab 
tegevdirektor tagasiastumisavalduse 
juhatusele, kes teeb asjaolusid hinnates 
lõpliku otsuse.

Or. fr

Selgitus

Selleks et eelarve täitmise heakskiitmise protsess oleks usaldusväärne, on oluline, et eelarve 
täitmise heakskiitmisest keeldumisele järgneksid tagajärjed, millega juhatus otsustab 
tegevdirektori edasise käekäigu. See menetlus ei ole volituste tagasivõtmine, vaid on lihtsalt 
tegevdirektori kohustus esitada ametist tagasiastumise avaldus juhatusele, kes peab 
otsustama edasise.

Muudatusettepanek 77
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ühisettevõtte koosseisulised töötajad, 
tegevdirektor ja juhatuse liikmed teatavad 
viivitamatult neile oma töö või volituste 
täitmise käigus teatavaks saanud 
pettustest OLAFile, ilma et selle 
teatamisega kaasneks neile vastutust. Kui 
nad seda kohustust ei täida, vastutavad 
nad isiklikult selle pettuse tagajärgede 
eest, millest nad olid teadlikud ja millest 
nad OLAFile ei teatanud.

Or. fr

Selgitus

Pettuse vastu võitlemine peab olema ELi prioriteet. See teatamismehhanism, mis mõnes 
liikmesriigis juba toimib, on selle eesmärgi jaoks väga tarvilik vahend.

Muudatusettepanek 78
Claude Turmes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Teaduskomitee juhatuse liikmed ja 
tegevdirektor teevad avalikkusele 
kättesaadavaks ja ajakohastavad 
deklaratsiooni kõigi erialaste tegevuste, 
finantshuvide ja huvide konfliktide kohta. 
Deklaratsioon sisaldab alljärgnevat 
teavet:
(a) töötaja ametikoht ja tema osalus 
eraettevõtte juhatuses või komisjonis, 
valitsusvälistes organisatsioonides ja 
liitudes;
(b) osalus äriühingus või partnerlus 
potentsiaalse riikliku poliitika mõju korral 
või kui osalus annab isikule olulise mõju 
äriasjade üle.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BPT ühisettevõtte rahastatavate meetmete 
suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr ... 
[programmi Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad]. Nimetatud määruse 
kohaselt käsitatakse BPT ühisettevõtet 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.

BPT ühisettevõtte rahastatavate kaudsete
meetmete suhtes kohaldatakse määrust 
(EL) nr ... [...], [programmi Horisont 2020 
suhtes kohaldatavad osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] ja komisjoni otsuseid 
määruse kohaldamise kohta nende 
meetmete suhtes. Nimetatud määruse 
kohaselt käsitatakse BPT ühisettevõtet 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.
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Or. es

Muudatusettepanek 80
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BPT ühisettevõtte rahastatavate meetmete 
suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr ... 
[programmi Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad]. Nimetatud määruse 
kohaselt käsitatakse BPT ühisettevõtet 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.

BPT ühisettevõtte rahastatavate kaudsete 
meetmete suhtes kohaldatakse määrust 
(EL) nr ... [programmi Horisont 2020 
osalemis- ja levitamiseeskirjad] ja selle 
rakendamisega seotud komisjoni otsuseid. 
Nimetatud määruse kohaselt käsitatakse 
BPT ühisettevõtet rahastava asutusena ning 
asutusena, kes toetab rahaliselt kaudseid 
meetmeid kooskõlas lisas sätestatud 
põhikirja punktiga 1.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga selgitatakse, et lisaks osalemiseeskirjadele kohaldatakse ka 
rakendusakte, nagu osalemise, hindamise, valimise, toetuste määramise ja menetluse 
läbivaatamise eeskirjad. Vastavalt osalemiseeskirja artikli 1 lõikele 1 kohaldatakse 
kõnealuseid eeskirju üksnes kaudsete meetmete korral.

Muudatusettepanek 81
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse BPT ühisettevõtte 
tegevusega seotud erivajadusi, võivad 
BPT ühisettevõtte tööplaanid kalduda 
kõrvale raamprojekti Horisont 2020 
osalemiseeskirjadest, et hõlbustada ja 
toetada teatud liiki osalejate osalemist, 
piirates VKEde, ülikoolide, 
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mittetulunduslike 
teadusorganisatsioonide, 
Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Euroopa 
huve esindavate organisatsioonide 
rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõttega 
vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikele 1 ja artikli 128 
lõikele 1 ning käesoleva määruse artiklile 
16 avaldatakse BPT korraldatavad 
konkursikutsed veebipõhises 
raamprogrammi Horisont 2020 osalejate 
portaalis.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi Horisont 2020 kolmepoolsete läbirääkimiste käigus nõustusid 
institutsioonid edendama suuremat sidusust kõigi konkursikutsete võimaluste puhul, mida 
finantseeritakse raamprogrammi Horisont 2020 raames. Sel eesmärgil lubas komisjon 
toetada ühiste tehnoloogiaalgatuste organiseeritud projektikonkursside avaldamist 
raamprogrammi Horisont 2020 osalejate portaalis. Kõik olid selle lähenemisviisiga nõus. 
Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on muuta oma kohustused õiguslikuks nõudeks, mis 
tagab taotlejatele lihtsa ja ligipääsetava teabe.

Muudatusettepanek 83
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Komisjon tagab alalise koordineerimise 
raamprogrammi Horisont 2020 tegevuse 
ja BPT ühisettevõtte tegevuse vahel, 
määrates perioodiliselt kindlaks võimaliku 
täiendavuse ja koostoime ning käivitades 
formaalse koordineerimisprotsessi, et 
määrata täpsemalt kindlaks 
raamprogrammis tehtava teaduskoostööle 
vastavad teadustöö prioriteedid ja BPT 
ühisettevõtte tegevuse.

Or. es

Muudatusettepanek 84
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagada strateegilise 
innovatsioonikava vastuvõtmine, mis on 
välja töötatud kõigi partnerite osalusel, 
sealhulgas erasektor, teadlaskond, 
liikmesriikide esindajad ning selles 
valdkonnas tegutsevad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) loob liidu, ettevõtjate ja teiste 
huvirühmade vahel tiheda ja pikaajalise 

(c) loob liidu, ettevõtjate, akadeemiliste 
ringkondade, teadusorganisatsioonide ja 
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koostöö ning arendab seda edasi; teiste huvirühmade vahel tiheda ja 
pikaajalise koostöö ning arendab seda edasi 
ning samal ajal tagab võimalikult laia 
osalemise geograafilises ja osalejate arvu 
mõttes;

Or. ro

Muudatusettepanek 86
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) avaldab teavet projektide kohta, 
sealhulgas iga projekti kogumaksumus, 
osalejate nimed ja BPT ühisettevõtte 
panus iga osaleja kohta;

Or. ro

Muudatusettepanek 87
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel biotoorainel 
põhinevate tööstusharude konsortsium
Aisbl (edaspidi „BTK”), vastavalt Belgia 
õigusele asutatud mittetulundusühing 
(registreerimisnumber: 0521-857-822), 
mille alaline asukoht on Belgias Brüsselis.

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
konsortsiumi Aisbl (edaspidi „BTK”) 
juhtorgani otsuse alusel, BTK vastavalt 
Belgia õigusele asutatud 
mittetulundusühing (registreerimisnumber: 
0521-857-822), mille alaline asukoht on 
Belgias Brüsselis.

Or. fr
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Muudatusettepanek 88
Claude Turmes
Fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. BPT ühisettevõtte liikmeks saamist võib
taotleda iga liikmesriigis või 
raamprogrammiga Horisont 2020 liitunud 
riigis otseselt või kaudselt teadusuuringuid 
ja innovatsiooni toetav juriidiline isik, 
tingimusel et ta panustab punktis 12 
osutatud vahenditesse käesoleva määruse 
artiklis 2 sätestatud BPT ühisettevõtte 
eesmärkide saavutamiseks ning nõustub 
BPT ühisettevõtte põhikirjaga.

1. BPT ühisettevõtte liikmeks võib saada
iga liikmesriigis või raamprogrammiga 
Horisont 2020 liitunud riigis otseselt või 
kaudselt teadusuuringuid ja innovatsiooni 
toetav juriidiline isik, tingimusel et ta 
panustab punktis 12 osutatud vahenditesse 
käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud 
BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamiseks ning nõustub BPT 
ühisettevõtte põhikirjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse.

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse. Uute 
liikmete vastuvõtu eeskirjad on avalikud 
ja läbipaistvad ja liigsete takistusteta ning 
iga tagasilükkamine peab olema 
kirjalikus vormis selgelt põhjendatud ning 
kandidaadile ja riikide esindajate rühmale 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse.

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse ja teatab 
viivitamatult oma otsuse komisjonile, 
kellel on taotlusega nõusoleku korral 
õigus liikmeks saamine vaidlustada, välja 
arvatud ELi liikmesriigi puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse.

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse kahe kuu 
jooksul pärast selle laekumist ning 
põhjendab ja avaldab oma otsuse.

Or. ro

Muudatusettepanek 93
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse.

3. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust BPT ühisettevõtte eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse ja 
tagasilükkamise korral esitab asjakohase 
põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liige võib oma liikmelisuse BPT 
ühisettevõttes lõpetada. Lõpetamine 
jõustub ja muutub tagasipööramatuks kuus 
kuud pärast teiste liikmete teavitamist. 

4. Iga liige võib oma liikmelisuse BPT 
ühisettevõttes lõpetada. Lõpetamine 
jõustub ja muutub tagasipööramatuks kuus 
kuud pärast teiste liikmete teavitamist. 
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Sellest hetkest vabastatakse endine liige 
kõigist kohustustest peale nende, mille 
BPT ühisettevõte kiitis heaks või võttis 
enne liikmelisuse lõpetamist.

Sellest hetkest vabastatakse endine liige 
kõigist kohustustest peale nende, mille 
BPT ühisettevõte kiitis heaks või võttis 
enne liikmelisuse lõpetamist. BPT 
ühisettevõttest väljaastumise korral 
avatakse väljaastuva liikme ja BPT 
ühisettevõtte vahel konto liikme rahaliste 
kohustuste arveldamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 95
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. BPT ühisettevõtte liikmestaatust ei saa 
ilma juhatuse eelneva nõusolekuta 
kolmandale isikule üle anda.

5. BPT ühisettevõtte liikmestaatust ei saa 
ilma juhatuse eelneva nõusolekuta 
kolmandale isikule üle anda. Sellest 
nõusolekust teavitatakse komisjoni, kellel 
on vaidlustamisõigus.

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sidusrühmade kogu.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Claude Turmes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – lõige 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riikide esindajate rühma üks esindaja;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – lõige 1 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– neli teaduskomitee esindajat, kellest 
vähemalt üks on kodanikuühiskonna 
organisatsioonist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile kuulub 50 % 
hääleõigustest. Komisjoni hääl on 
jagamatu. Eraliikmetel on võrdne arv 
hääli. Liikmed teevad oma parima 
konsensuse saavutamiseks. Konsensuse 
puudumisel teeb juhatus otsuseid vähemalt 
75 % enamusega kõigist häältest, kaasa 
arvatud puuduvate isikute hääled.

1. Igal juhatuse liikmel on üks hääl. 
Liikmed teevad oma parima konsensuse 
saavutamiseks. Konsensuse puudumisel 
teeb juhatus otsuseid vähemalt 75 % 
enamusega kõigist häältest, kaasa arvatud 
puuduvate isikute hääled.
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Or. en

Muudatusettepanek 100
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate rühma esimehel on õigus 
osaleda juhatuse koosolekutel vaatlejana.

Riikide esindajate rühma esimehel on õigus 
osaleda juhatuse koosolekutel ja 
aruteludes, kuid tal puudub hääleõigus.

Or. en

Selgitus

Nii riikide esindajate rühm kui ka teaduskomitee on BPT ühisettevõttele nõuandvad organid 
põhikirja punkti 4 alapunkti 2 kohaselt. Selle ülesande asjakohaseks täitmiseks tuleks neile 
anda juhatuse koosolekul osalemise õigus, samuti seal toimuvates aruteludes osalemise õigus. 
Nõuandjal on õigus sõna võtta.

Muudatusettepanek 101
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduskomitee esimehel on õigus osaleda 
juhatuse koosolekutel ja aruteludes, kuid 
tal puudub hääleõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – lõige 3 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduskomitee esimehel on õigus osaleda 
juhatuse koosolekutel ja aruteludes, kuid 
tal puudub hääleõigus.

Or. en

Selgitus

Nii riikide esindajate rühm kui ka teaduskomitee on BPT ühisettevõttele nõuandvad organid 
põhikirja punkti 4 alapunkti 2 kohaselt. Selle ülesande asjakohaseks täitmiseks tuleks neile 
anda juhatuse koosolekul osalemise õigus, samuti seal toimuvates aruteludes osalemise õigus. 
Nõuandjal on õigus sõna võtta.

Muudatusettepanek 103
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – lõige 3 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab vastu oma töökorra. Juhatus võtab vastu oma töökorra ja teeb 
selle avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon tagab pideva 
koordineerimise raamprogrammi 
Horisont 2020 tegevuse ja BPT 
ühisettevõtte tegevuse vahel, tuvastades 
korrapäraselt võimalikku täiendavust ja 
koostoimet, sealhulgas soovitud kattumisi, 
ning rakendades ametlikku 
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kooskõlastamise protsessi, et ühtlustada 
teadusalased prioriteedid, mida hõlmavad 
teaduskoostöö raamprogramm ja BPT 
ühisettevõtte tegevused.

Or. en

Selgitus

Hädasti on vaja koordineerida teadustegevusi raamprogrammi raames ning ühiste 
tehnoloogiaalgatuste tegevusi, sealhulgas soovitud kattumiste, vajaliku koostoime ja 
vastastikuse koostoime juhtimist. Kõige parem oleks seda ülesannet täita komisjonil, kelle roll 
ühiste tehnoloogiaalgatuste juhtimisstruktuuris (50 % häältest) peaks andma talle piisavalt 
vahendeid selle ülesande täitmiseks.

Muudatusettepanek 105
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nimetab ametisse ja vabastab ametist 
tegevdirektori, pikendab tema ametiaega 
ning annab talle suuniseid ja jälgib tema 
tulemuslikkust;

(f) nimetab ametisse ja kutsub 
tegevdirektori ametist tagasi, pikendab 
tema ametiaega ning annab talle suuniseid 
ja jälgib tema tulemuslikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) kiidab heaks konkursikutsed ning 
vajaduse korral seonduvad eeskirjad 
osalemise, hindamise, valimise, toetuste 
määramise ja läbivaatamise menetluste 
kohta;

(m) kiidab heaks konkursikutsed;
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Or. en

Selgitus

Raamprogrammi Horisont 2020 eeskirjad osalemise, hindamise, valimise, toetuste määramise
ja läbivaatamise menetluste kohta tuleks kohaldada vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek 107
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
meetmete loetelu;

(n) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
meetmete loetelu pingerea alusel, mille on 
koostanud sõltumatute ekspertide rühm 
kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirja artikliga 37;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – lõige 2 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o a) teavitab korrapäraselt riikide 
esindajate rühma ja teaduskomiteed 
kõigist küsimustest seoses nende 
nõuandva rolliga;

Or. en

Selgitus

Selleks et riikide esindajate rühm ja teaduskomitee saaksid anda nõu BPT ühisettevõttele, 
peaksid nad saama piisavalt teavet kõigi oluliste küsimuste kohta.
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Muudatusettepanek 109
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – lõige 2 – punkt t a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) määrab avaliku pakkumise alusel 
sõltumatu auditeerimisasutuse, kelle 
hoolde usaldatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL, EURATOM) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikes 5 ette nähtud 
arvamuse esitamine.

Or. fr

Selgitus

Otsustav organ, kes kiidab heaks raamatupidamise, määrab avaliku pakkumise alusel 
sõltumatu auditeerimisasutuse, kelle hoolde usaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, EURATOM) nr 966/2012 artikli 60 lõikes 5 ette nähtud arvamuse esitamine. 
Läbipaistvuse huvides teeme ettepaneku määrata see organ avaliku pakkumise alusel.

Muudatusettepanek 110
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 8. jagu – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse juhatus 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud ja läbipaistvat 
valikumenetlust. Komisjon liidab 
valikumenetlusega vajaduse korral BPT 
ühisettevõtte teiste liikmete esindatuse.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse juhatus 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud ja läbipaistvat 
valikumenetlust. Komisjon liidab 
valikumenetlusega vajaduse korral BPT 
ühisettevõtte teiste liikmete esindatuse. 
Euroopa Parlamendil on 
vaidlustamisõigus.

Or. fr
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Muudatusettepanek 111
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 8. jagu – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevdirektori võib ametist vabastada
üksnes otsusega, mille juhatus on teinud 
komisjoni ettepanekul, kes on kaasanud 
vastavalt vajadusele eraliikmeid.

6. Tegevdirektori võib ametist tagandada
üksnes otsusega, mille juhatus on teinud 
komisjoni ettepanekul, kes on kaasanud 
vastavalt vajadusele eraliikmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelkõige täidab tegevdirektor 
sõltumatult järgmisi ülesandeid:

4. Eelkõige täidab tegevdirektor järgmisi 
ülesandeid:

Or. fr

Muudatusettepanek 113
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitab juhatusele vastuvõtmiseks 
raamatupidamise aastaaruande;

(c) võtab vastu raamatupidamise 
aastaaruande, et esitada see juhatusele 
vastuvõtmiseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 114
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – lõige 4 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) koostab igal aastal aruande teadus-
ja arendustegevuse kohta koostöös BPT 
ühisettevõtte 
kommunikatsiooniosakonnaga;

Or. en

Selgitus

On soovitav levitada regulaarselt rohkem ja lihtsamalt kättesaadavat teavet ühiste 
tehnoloogiaalgatuste edusammude ja tulemuste kohta, et teha ühised tehnoloogiaalgatused 
nähtavamaks ja teavitada laiemat avalikkust nende saavutustest. 

Muudatusettepanek 115
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – lõige 4 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) korraldab avaliku pakkumise, mille 
alusel juhatus määrab sõltumatu 
auditeerimisasutuse, kelle hoolde 
usaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, EURATOM) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikes 5 ette nähtud 
arvamuse esitamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 116
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – lõige 4 – punkt m a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) andma soovitusi, mis tulenevad BPT 
ühisettevõtte vahehindamisest või mis 
tahes muust BPT ühisettevõtte tegevuse 
õigeaegsest asjakohasest hindamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldab aasta töökavas ettenähtud 
konkursse ning haldab kokkuleppeid või 
otsuseid, kaasa arvatud nende 
kooskõlastamist;

(b) korraldab aasta töökavas ettenähtud 
konkursse, sealhulgas sõltumatute 
ekspertide rühma hindamisi, ning haldab 
kokkuleppeid või otsuseid, kaasa arvatud 
nende kooskõlastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – lõige 5 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teeb järelevalvet teabe- ja 
edutamissüsteemi üle laiema osalemise 
eesmärgil ühisettevõtte tegevuses, eelkõige 
konkursikutsed, sealhulgas viide riikliku 
kontaktpunkti süsteemile.

Or. en
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Muudatusettepanek 119
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10.jagu – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomitee koosneb kuni kümnest 
liikmest. Komitee valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe.

1. Teaduskomitee koosneb 28 liikmest, üks 
igast liikmesriigist, kes on määratud 
perioodiks, mida võib pikendada kahe 
aasta võrra vastavalt raamprogrammi 
Horisont 2020 artiklis 16 sätestatud 
soolise võrdõiguslikkuse põhimõttele.
Teaduskomitee valib oma liikmete hulgast 
endale esimehe.

Or. ro

Muudatusettepanek 120
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomitee koosneb kuni kümnest 
liikmest. Komitee valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe.

1. Teaduskomitee koosneb kuni kümnest 
liikmest. Komitee valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe ja neli esindajat 
juhatusse, kellest vähemalt üks on 
kodanikuühiskonna organisatsioonist.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu
maailmas tunnustatud akadeemiliste 

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu 
maailmas tunnustatud akadeemiliste 
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ringkondade, tööstusharu, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate, 
mittetulundusühingute ja regulatiivorganite 
ekspertide tasakaalustatud esindatust. 
Teaduskomitee liikmetel kollektiivselt 
peavad olema vajalikud teaduslikud 
pädevused ja tehnikavaldkonda hõlmav 
asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusuuringutel põhinevate soovituste 
andmiseks BPT ühisettevõttele.

ringkondade, tööstusharu, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate, 
mittetulundusühingute ja regulatiivorganite 
ekspertide tasakaalustatud esindatust. 
Teaduskomitee liikmetel kollektiivselt 
peavad olema vajalikud teaduslikud 
pädevused ja tehnikavaldkonda hõlmav 
asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusuuringutel põhinevate soovituste 
andmiseks BPT ühisettevõttele. Selle 
koosseisus püütakse saavutada sooline 
tasakaal kooskõlas raamprogrammi 
Horisont 2020 artikliga 16.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu 
maailmas tunnustatud akadeemiliste 
ringkondade, tööstusharu, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate, 
mittetulundusühingute ja regulatiivorganite 
ekspertide tasakaalustatud esindatust. 
Teaduskomitee liikmetel kollektiivselt 
peavad olema vajalikud teaduslikud 
pädevused ja tehnikavaldkonda hõlmav 
asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusuuringutel põhinevate soovituste 
andmiseks BPT ühisettevõttele.

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu 
maailmas tunnustatud akadeemiliste 
ringkondade, teadusorganisatsioonide, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, 
mittetulundusühingute, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
regulatiivorganite ekspertide 
tasakaalustatud esindatust. Teaduskomitee 
liikmetel kollektiivselt peavad olema 
vajalikud teaduslikud pädevused ja 
tehnikavaldkonda hõlmav asjatundlikkus, 
mida on vaja teadusuuringutel põhinevate 
soovituste andmiseks BPT ühisettevõttele.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Teresa Riera Madurell
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus sätestab teaduskomitee 
koosseisu kriteeriumid ja valikuprotsessi 
ning nimetab selle liikmed. Juhatus võtab 
arvesse BPT riikide esindajate rühma 
pakutavaid võimalikke kandidaate.

3. Juhatus sätestab teaduskomitee 
koosseisu kriteeriumid ja valikuprotsessi 
ning nimetab selle liikmed BPT riikide 
esindajate rühma pakutavate võimalike
kandidaatide hulgast.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 4 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) annab nõu strateegiliste 
teadusuuringute kava prioriteetide 
teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annab nõu aasta töökavades 
käsitletavate teaduslike prioriteetide 
teemal;

(a) annab nõu aasta töökavades 
käsitletavate teaduslike prioriteetide, kaasa 
arvatud konkursikutse projekti teksti
teemal;

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kord aastas. Koosolekud kutsub 
kokku esimees.

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kaks korda aastas. Koosolekud 
kutsub kokku esimees.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kord aastas. Koosolekud kutsub 
kokku esimees.

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kaks korda aastas. Koosolekud 
kutsub kokku esimees.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Teaduskomitee saab korrapäraselt 
teavet eelkõige BPT ühisettevõtte panuse 
kohta kaudsetesse meetmetesse, iga 
konkursikutse ja projekti rakendamise 
kohta, teiste liidu asjakohaste 
programmidega koostoime kohta, BPT 
ühisettevõtte eelarve täitmise ning 
teadustulemuste levitamise ja kasutamise 
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kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra.

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra ja teeb selle avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide esindajate rühma koosolekud 
toimuvad vähemalt kord aastas. 
Koosolekud kutsub kokku esimees. 
Koosolekutel osalevad tegevdirektor ja 
juhatuse esimees või nende esindajad.

2. Riikide esindajate rühma koosolekud 
toimuvad vähemalt kaks korda aastas. 
Koosolekud kutsub kokku esimees. 
Koosolekutel osalevad tegevdirektor ja 
juhatuse esimees või nende esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikide esindajate rühma koosolekud
toimuvad vähemalt kord aastas. 
Koosolekud kutsub kokku esimees. 
Koosolekutel osalevad tegevdirektor ja 
juhatuse esimees või nende esindajad.

2. Riikide esindajate rühma koosolekud 
toimuvad vähemalt kaks korda aastas. 
Koosolekud kutsub kokku esimees. 
Koosolekutel osalevad tegevdirektor ja 
juhatuse esimees või nende esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seosed raamprogrammiga Horisont 
2020;

(c) kooskõla raamprogrammiga Horisont 
2020;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) aasta töökavad; (d) aasta töökavad, sealhulgas 
konkursikutse projekti tekstid;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõige 3 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) BPT ühisettevõtte poolt hõlmatud 
kõnealuse teadusalase prioriteedi lisamise 
otstarbekus regulaarsesse 
konkursikutsesse raamprogrammi 
Horisont 2020 raames, et arendada uut 
koostoimet strateegilise tähtsusega teadus-
ja innovatsioonitegevuses;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate rühm saab 
korrapäraselt teavet eelkõige BPT 
ühisettevõtte panuse kohta kaudsetesse 
meetmetesse, iga konkursikutse ja projekti 
rakendamise kohta, teiste liidu 
asjakohaste programmidega koostoime 
kohta, BPT ühisettevõtte eelarve täitmise 
ning teadustulemuste levitamise ja 
kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks et riikide esindajate rühm ja teaduskomitee saaks anda nõu BPT ühisettevõttele, 
peaksid nad saama piisavalt teavet kõigi oluliste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 136
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riikide esindajate rühm võtab vastu oma 
töökorra.

6. Riikide esindajate rühm võtab vastu oma 
töökorra ja teeb selle avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üks BPT ühisettevõtte liige on jätnud 
täitmata oma kohustuse maksta 
ettenähtud rahalist toetust, registreerib 
tegevdirektor selle kirjalikult ja määrab 
mõistliku tähtaja olukorra 
parandamiseks. Kui täitmata jäetud 
kohustust ei ole antud tähtajaks täidetud, 
kutsub tegevdirektor kokku juhatuse 
koosoleku, et otsustada kohustuse 
täitmata jätnud liikme väljaheitmine või 
muu võimalik abinõu, mida kohaldatakse, 
kuni liige oma kohustuse täidab. Juhatus 
võib peatada selle liikme hääleõiguse, kes 
oma kohustusi ei täida, alguses ja pärast 
tema ärakuulamist ning kui talle on 
tehtud arvelduskorra ettepanek.

Or. fr

Muudatusettepanek 138
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. BPT ühisettevõte esitab igal aastal 
komisjonile määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõike 5 kohase
aruande.

3. BPT ühisettevõte esitab igal aastal 
komisjonile ja eelarvepädevatele 
institutsioonidele aruande.

Kahe kuu jooksul pärast iga 
majandusaastat esitab direktor 
kontrollikojale raamatupidamise 
aastaaruande ja eelmise aasta bilansi. 
Kontrollikoda võib teha kontrolli, 
sealhulgas kohapealset kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aruannet kontrollib sõltumatu 
auditeerimisasutus, nagu on sätestatud
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 
60 lõikes 5.

4. BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aruannet kontrollib kontrollikoda eelarve 
täitmise heakskiitmise menetluse raames. 
Nende tööde käigus võtab kontrollikoda 
arvesse sõltumatu auditeerimisasutuse 
tööd, kelle hoolde usaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL-
EURATOM) nr 966/2012 artikli 60 lõikes 
5 ettenähtud arvamuse esitamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 140
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aruannet kontrollib sõltumatu 
auditeerimisasutus, nagu on sätestatud 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 5.

4. BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aruannet kontrollib kontrollikoda 
aluslepingu artikli 287 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aruannet kontrollib sõltumatu 
auditeerimisasutus, nagu on sätestatud 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 5.

4. BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aastaaruannet kontrollib kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aastaaruannet ei kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 143
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aastaaruannet ei kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 144
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

BPT ühisettevõtte raamatupidamise 
aastaaruannet ei kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kontrollikoda koostab BPT 
ühisettevõtte kohta iga-aasta eriaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 19. jagu – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. BPT ühisettevõtte juhatus võib võtta
vastu liikmete, organite ja töötajate suhtes 
kohaldatavad eeskirjad huvide konfliktide 
vältimiseks ja haldamiseks. Kõnealustes 
eeskirjades sätestatakse huvide konfliktide 
vältimine juhatuses tegutsevate liikmete 
esindajate puhul.

2. BPT ühisettevõtte juhatus võtab vastu 
liikmete, organite ja töötajate suhtes 
kohaldatavad eeskirjad huvide konfliktide 
vältimiseks ja haldamiseks. Kõnealustes 
eeskirjades sätestatakse huvide konfliktide 
vältimine juhatuses tegutsevate liikmete 
esindajate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 19. jagu – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. BPT ühisettevõtte juhatus võib võtta
vastu liikmete, organite ja töötajate suhtes 
kohaldatavad eeskirjad huvide konfliktide 
vältimiseks ja haldamiseks. Kõnealustes 
eeskirjades sätestatakse huvide konfliktide 
vältimine juhatuses tegutsevate liikmete 
esindajate puhul.

2. BPT ühisettevõtte juhatus võtab vastu 
liikmete, organite ja töötajate suhtes 
kohaldatavad eeskirjad huvide konfliktide 
vältimiseks ja haldamiseks. Kõnealustes 
eeskirjades sätestatakse huvide konfliktide 
vältimine juhatuses tegutsevate liikmete 
esindajate puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. jagu – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. BPT ühisettevõte lõpetatakse käesoleva 
määruse artiklis 1 sätestatud ajavahemiku 
lõpus.

1. BPT ühisettevõte lõpetatakse käesoleva 
määruse artiklis 1 sätestatud ajavahemiku 
lõpus või kui ühisettevõte ei ole tõestanud 
oma eesmärkide täitmist;
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Or. en

Muudatusettepanek 149
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. jagu – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui BPT ühisettevõte lõpetatakse, 
kasutatakse kõiki selle varasid selle 
kohustuste ning lõpetamisega seotud 
kulutuste katmiseks. Mis tahes ülejääk 
jagatakse proportsionaalselt tegevuse 
lõpetamise ajal veel alles olevate liikmete 
vahel, arvestades nende poolt BPT 
ühisettevõttele antud rahalise toetuse 
osatähtsust. Sellisel moel liidule jagatud 
ülejääk kantakse tagasi liidu eelarvesse.

4. Kui BPT ühisettevõte lõpetatakse, 
kasutatakse kõiki selle varasid selle 
kohustuste ning lõpetamisega seotud 
kulutuste katmiseks. Mis tahes ülejääk 
jagatakse proportsionaalselt tegevuse 
lõpetamise ajal veel alles olevate liikmete 
vahel, arvestades nende poolt BPT 
ühisettevõttele antud rahalise toetuse 
osatähtsust. Sellisel moel liidule jagatud 
ülejääk kantakse tagasi liidu eelarvesse, 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi.

Or. fr


