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Muudatusettepanek 17
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS, NÕUKOGU MÄÄRUS,
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
219/2007 ühisettevõtte loomise kohta 
Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemi (SESAR) 
väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte 
tegevusaja pikendamisega aastani 2024

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
219/2007 ühisettevõtte loomise kohta 
Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemi (SESAR) 
väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte 
tegevusaja pikendamisega aastani 2020

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Selgitus

Ühiste tehnoloogiaalgatuste tegevusaeg tuleks viia vastavusse Horisont 2020 ja tulevaste 
raamprogrammide tegevusajaga. SESARi tähtaja lühendamine võimaldab ka ühisettevõttel 
tulla toime vähendatud eelarvega, olemata sunnitud oma kavandatud meetmeid läbi vaatama.

Muudatusettepanek 18
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr …/20134a

(raamprogramm „Horisont 2020”) 
eesmärk on saavutada suurem mõju 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
ühendades raamprogrammi „Horisont 
2020” raames rahastamise ja erasektori 
rahastamise avaliku ja erasektori 
partnerluste peamistes valdkondades, kus 
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teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata kaasa liidu laiematele 
konkurentsieesmärkidele, võimendada 
erainvesteeringuid ja aidata lahendada 
ühiskondlikke probleeme. Nimetatud 
partnerlused peaksid põhinema 
pikaajalistel kohustustel, sealhulgas 
tasakaalustatud panus kõigilt partneritelt, 
vastutama oma eesmärkide saavutamise 
eest ja olema vastavuses liidu strateegiliste 
eesmärkidega, mis on seotud 
teadusuuringute, arendustegevuse ja 
innovatsiooniga. Nimetatud partnerluste 
juhtimine ja toimimine peaks olema 
avatud, läbipaistev, tulemuslik ja tõhus 
ning andma suurele hulgale kõnealuste 
partnerluste konkreetsetes valdkondades 
aktiivsetele sidusrühmadele võimaluse 
osaleda. Liidu osalus kõnealustes 
partnerlustes võib toimuda rahaliste 
toetuste vormis ühistele algatustele, mis 
on loodud aluslepingu artikli 187 alusel 
vastavalt otsusele nr 1982/2006/EÜ.
_________________
4a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr …/2013, … 2013, millega 
luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” 
aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse 
kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 
…).

Or. en

Selgitus

Käesolev lisandus rõhutab olulisi põhimõtteid, milles on kokku lepitud raamprogrammi 
„Horisont 2020” läbirääkimiste käigus ühiste tehnoloogiaalgatuste kohta ja selle kohta, mida 
need saavutama peaksid.

Muudatusettepanek 19
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte vastab avaliku ja erasektori 
partnerluskriteeriumidele, mis on 
sätestatud nõukogu …. 2013. aasta otsuses
(EL) nr.../2013, millega kehtestatakse 
eriprogramm algatuse „Horisont 2020” 
(2014–2020)16 (edaspidi „Horisont 2020 
eriprogramm”) rakendamiseks.

(7) Ühisettevõte vastab avaliku ja 
erasektori partnerluskriteeriumidele, mis 
on sätestatud kooskõlas raamprogrammi
„Horisont 2020” ja nõukogu …. 2013. 
aasta otsusega (EL) nr.../2013, millega 
kehtestatakse eriprogramm algatuse 
„Horisont 2020” (2014–2020)16 (edaspidi 
„Horisont 2020 eriprogramm”) 
rakendamiseks, ja seetõttu tuleks pakkuda 
täiendavat toetust ühisettevõtetele, mis on 
loodud otsuse nr 1982/2006/EÜ alusel 
otsuses (EL) nr [...]/2013 sätestatud 
tingimustel.

__________________ __________________
16 ELT ... [H2020 SP] 16 Nõukogu otsus (EL) nr …/2013, … 

2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 
2020 rakendamise eriprogramm (ELT L 
…).

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks mitte ainult viide eriprogrammile, vaid ka raamprogrammile, mis on oluline, et 
tõendada raamprogrammi artikli 19 ja siin mainitud põhimõtete järgimist.

Muudatusettepanek 20
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et suurendada läbipaistvust ja 
parandada eraldatud vahendite haldamist, 
peaks komisjon esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule liidu uue, 
2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alguses mitmeaastase tööprogrammi 
ühisettevõtte jaoks. Kõnealune 



PE522.979v01-00 6/22 AM\1009067ET.doc

ET

läbivaadatud mitmeaastane tööprogramm 
peaks sisaldama üksikasjalikku teavet 
kogu kavandatud tegevuse, ajakava ja 
ühisettevõtte kulude kohta 2020. aastani 
ja hiljem.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühisettevõtte kui määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/200218 artiklis 185 
osutatud asutuse tegevuse käigus saadud 
kogemused näitavad, et praegune raamistik 
on piisavalt paindlik ja kohandatud 
ühisettevõtte SESAR vajadustega. 
Ühisettevõte SESAR peaks tegutsema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)19 artikliga 
208, millega asendati määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikkel 185, ning 
võtma vastu finantseeskirjad, mis ei tohiks 
lahkneda raamfinantsmäärusest, välja 
arvatud juhul, kui tema tegevusega seotud 
erivajadused seda eeldavad ja kui 
komisjon annab selleks eelnevalt 
nõusoleku.

(11) Ühisettevõtte kui määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/200218 artiklis 185 
osutatud asutuse tegevuse käigus saadud 
kogemused näitavad, et praegune raamistik 
on piisavalt paindlik ja kohandatud 
ühisettevõtte SESAR vajadustega. 
Ühisettevõte SESAR peaks tegutsema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)19 artikliga 
208, millega asendati määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikkel 185, ning 
võtma vastu finantseeskirjad, mis ei tohiks 
lahkneda raamfinantsmäärusest.

__________________ __________________
18 EÜT L 248, 19.6.2002, lk 1. 18 ELT L 248, 19.6.2002, lk 1.
19 ELT L 298, 26.10.12, lk 1–96. 19 ELT L 298, 26.10.12, lk 1–96.

Or. ro
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Muudatusettepanek 22
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Pidades silmas raamprogrammi 
„Horisont 2020” üldeesmärki muuta 
Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamine lihtsustamaks 
ja ühtlasemaks, peaksid ühisettevõtted 
kehtestama lihtsad juhtimismudelid ja 
vältima programmi „Horisont 2020” 
reeglistikust erinevaid eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Ilma et see piiraks artiklis 7 
osutatud vahehindamist ja kooskõlas 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
käsitleva määruse artikliga 32 tuleks 
ühistele tehnoloogiaalgatustele kui 
„Horisont 2020” konkreetse 
rahastamisvahendi suhtes läbi viia 
põhjalik vahehindamine, mis hõlmaks 
muu hulgas nende avatuse, läbipaistvuse 
ja tõhususe analüüsi.

Or. en

Selgitus

Kõnealune viide on vajalik selleks, et võtta arvesse raamprogrammi „Horisont 2020” 
läbirääkimiste lõpptulemust. See kajastab teist olulist aspekti, nimelt seda, et parlament suutis 
lisada raamprogrammi „Horisont 2020” määrusesse artikli 32.
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Muudatusettepanek 24
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Pidades silmas raamprogrammi 
„Horisont 2020” üldist eesmärki muuta 
Euroopa tasandil teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamine lihtsustamaks 
ja ühtlasemaks, tuleks kõigi avaliku ja 
erasektori partnerluste rahastamise kestus 
raamprogrammi „Horisont 2020” raames 
kooskõlastada raamprogrammi kestusega, 
et vältida samal ajal kehtivaid eri eeskirju 
ja sellega seotud täiendavat 
halduskoormust osalejatele ja liidu 
asutustele tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Võttes nõuetekohaselt arvesse 
kavandatud koostoimet raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide 
ning asjaomaste riiklike ja piirkondlike 
teadus- ja arendustegevuse rahastamise 
programmide vahel, tuleks kogu liidu 
piirkondi julgustada ennetavalt andma 
oma osa ühisettevõtte tegevusse, nt 
toetades rahaliselt asjaomast 
teadusuuringute infrastruktuuri, 
ettepanekute koostamist, teadusuuringute 
tulemuste kasutamist või asjakohaste 
osalejate võrgustike tegevust, et 
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suurendada SESARi tegevuse 
piirkondlikku mõju ja potentsiaali luua 
töökohti ja majanduskasvu piirkondlikul 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament saavutas edukalt uue artikli lisamise „Horisont 2020” raammäärusesse, 
milles nõutakse sõnaselgelt paremat koostoimet „Horisont 2020” ja struktuurifondide vahel. 
Sellega seoses ei tohiks ühised tehnoloogiaalgatused olla erand. Piirkondi tuleks julgustada 
andma oma osa nende tegevusse, pidades eelkõige silmas nende tohutut potentsiaali 
piirkondlike klastrite tugevdamisel.

Muudatusettepanek 26
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 d) Võttes arvesse, kui oluline on pidev 
innovatsioon Euroopa transpordisektori 
konkurentsivõime jaoks ja sellele 
vastavalt suur arv ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi selles valdkonnas, 
tuleks assigneeringute suhtes, mis on 
eraldatud programmi „Horisont 2020” 
ühiskondlike probleemide samba raames 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi valdkonda, kohaldada 
põhjalikku eelarvehindamist ja 
võimalikku suurendamist „Horisont 
2020” määruse artiklis 32 osutatud 
vahehindamise alusel.

Or. en

Selgitus

Kolme ühise tehnoloogiaalgatusega, mida tuleb rahastada transpordiprobleemide sambast –
Sesar, Clean Sky 2 ja kõigi eelduste kohaselt Shift2Rail – näib selle probleemide valdkonna 
eelarve olevat eriti pingeline, hõlmates võimalikke negatiivseid mõjusid ühiste 
teadusuuringute vallas. Seetõttu soovitab raportöör tungivalt kohaldada 
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transpordiprobleemide suhtes vahehindamise alusel eelarvehindamist.

Muudatusettepanek 27
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte lõpetab tegevuse 31. 
detsembril 2024.

Ühisettevõte lõpetab tegevuse 31. 
detsembril 2020.

Or. en

Selgitus

Ühiste tehnoloogiaalgatuste kestus tuleks viia vastavusse raamprogrammi „Horisont 2020” 
ja tulevaste raamprogrammide kestusega. SESARi kestuse lühendamine võimaldab
ühisettevõttel tulla toime ka vähendatud eelarvega, ilma et oleks vaja selle kavandatud 
tegevust läbi vaadata.

Muudatusettepanek 28
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 1 a
Tegevusulatus
1. Selleks et täita artiklis 1 sätestatud 
ülesandeid, võib SESARi teadusuuringute 
programm rahastada teadus- ja 
arendustegevust, mis hõlmab tehnoloogia 
küpsuse tasemeid 2–6.
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2. Kui SESARi teadusuuringute 
programmis nähakse ette 
innovatsioonitegevus, mis hõlmab 
tehnoloogia küpsuse tasemeid 7–8, 
vähendatakse kaudse tegevuse 
rahastamismäärasid vastavalt 
osalemiseeskirjade artiklile 28.”

Or. en

Selgitus

Selle artikliga soovitakse selgitada ühisettevõtte SESAR tegevuse ulatust, eelkõige seoses selle 
teadusuuringute programmis kasutatavate asjakohaste tehnoloogia küpsuse tasemetega.
Osalemiseeskirjadega nõutakse ka tehnoloogia küpsustasemete kontseptsiooni suuremat 
arvestamist rahastamise tasemete sätestamisel. Seda tehakse käesolevas artiklis, pidades 
silmas kaudse tegevuse rahastamismäärasid.

Muudatusettepanek 29
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
COM(2013)0503
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alusel antava rahalise toetuse ülemmäär on 
600 miljonit eurot21 (sealhulgas EFTA
osalus), mis makstakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammile „Horisont 
2020” (2014–2020) eraldatud 
eelarveassigneeringust.

Liidu 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alusel antava rahalise toetuse ülemmäär on 
600 miljonit eurot21 (sealhulgas Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) 
liikmesriikide rahalised sissemaksed), mis 
makstakse teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” (2014–
2020) eraldatud eelarveassigneeringust.

Komisjonil on õigus vaidlustada 
ühenduse toetuse kasutamine 
eesmärkidel, mida ta leiab olevat 
vastuolus esimeses lõigus nimetatud 
ühenduse programmide põhimõtete või 
finantsmäärusega või peab ühenduse 
huve kahjustavaks. Komisjonipoolse 
vastuseisu korral ei saa ühisettevõte 
ühenduse toetust sellistel eesmärkidel 
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kasutada.
__________________ __________________
21 Kavandatav summa jooksevhindades. 
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi jaoks eraldatav lõppsumma, 
mille finantsselgituse lõpliku versiooni 
eelarvepädevad institutsioonid heaks 
kiidavad.

21 Kavandatav summa jooksevhindades. 
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi jaoks eraldatav lõppsumma, 
mille finantsselgituse lõpliku versiooni 
eelarvepädevad institutsioonid heaks 
kiidavad.

Or. fr

Selgitus

Sõnastuse täpsustamine ja varasema kolmanda lõigu lisamine, mis oli põhjenduseta välja 
jäetud.

Muudatusettepanek 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Liidu 2014.–2020. aasta 
finantsraamistiku alusel antava rahalise 
toetuse ülemmäär on 600 miljonit eurot21

(sealhulgas EFTA osalus), mis makstakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” (2014–
2020) eraldatud eelarveassigneeringust.”;

„2. Liidu 2014.–2020. aasta 
finantsraamistiku alusel antava rahalise 
toetuse ülemmäär on 525 miljonit eurot21

(sealhulgas EFTA osalus), mis makstakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammile „Horisont 2020” (2014–
2020) eraldatud eelarveassigneeringust.”;

__________________ __________________
21 Kavandatav summa jooksevhindades. 
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi jaoks eraldatav lõppsumma, 
mille finantsselgituse lõpliku versiooni 
eelarvepädevad institutsioonid heaks 
kiidavad.

21 Kavandatav summa jooksevhindades. 
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi jaoks eraldatav lõppsumma, 
mille finantsselgituse lõpliku versiooni 
eelarvepädevad institutsioonid heaks 
kiidavad.
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Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte SESAR eelarvet tuleks vähendada 12,5 % võrra, sest mitmeaastases 
finantsraamistikus vähendati raamprogrammi „Horisont 2020” kogueelarvet, et mitte seada 
ohtu tundlikku tasakaalu ühest küljest tervisealase teaduskoostöö rahastamise ning teisest 
küljest ühise tehnoloogiaalgatuse rahastamise vahel. Sarnaselt tuleks vähendada ka muude 
ühiste tehnoloogiaalgatuste eelarvet. Samuti tuleks SESARi kestust lühendada nelja aasta 
võrra.

Muudatusettepanek 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) 219/2007
Artikkel 4a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga 
konsulteerimist vastu ühisettevõtte suhtes 
kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei tohi 
lahkneda raamfinantsmäärusest, välja 
arvatud juhul, kui see on konkreetselt 
vajalik ühisettevõtte toimimiseks ja kui 
komisjon on eelnevalt andnud oma 
nõusoleku.

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga 
konsulteerimist vastu ühisettevõtte suhtes 
kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei tohi 
lahkneda raamfinantsmäärusest.

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 4a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 2 jäetakse välja. b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Ühisettevõte korraldab ise oma siseauditi 
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üksust.”

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kolme aasta tagant alates ühisettevõtte 
tegevuse alustamisest ning kuus kuud 
pärast ühisettevõtte tegevuse lõpetamist 
annab komisjon hinnangu käesoleva 
määruse rakendamise ning ühisettevõtte 
saavutatud tulemuste, töömeetodite ja 
üldise finantsolukorra kohta. Komisjon 
esitab nimetatud hindamiste tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule läbivaadatud mitmeaastase 
tööprogrammi liidu uue, 2014.–2020. 
aasta finantsraamistiku alguses.

2. Iga kahe aasta tagant alates ühisettevõtte 
tegevuse alustamisest ning kuus kuud 
pärast ühisettevõtte tegevuse lõpetamist 
annab komisjon hinnangu käesoleva 
määruse rakendamise ning ühisettevõtte 
saavutatud tulemuste, töömeetodite ja 
üldise finantsolukorra kohta. Komisjon 
esitab nimetatud hindamiste tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kolme aasta tagant alates ühisettevõtte 
tegevuse alustamisest ning kuus kuud 
pärast ühisettevõtte tegevuse lõpetamist 
annab komisjon hinnangu käesoleva 
määruse rakendamise ning ühisettevõtte 
saavutatud tulemuste, töömeetodite ja 
üldise finantsolukorra kohta. Komisjon 
esitab nimetatud hindamiste tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Iga kolme aasta tagant alates 
ühisettevõtte tegevuse alustamisest ning 
kuus kuud pärast ühisettevõtte tegevuse 
lõpetamist annab komisjon hinnangu 
käesoleva määruse rakendamise ning 
ühisettevõtte saavutatud tulemuste, 
töömeetodite ja üldise finantsolukorra 
kohta. Komisjon esitab nimetatud 
hindamiste tulemused Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Ühisettevõtte 
SESAR 2017. aasta hindamine on 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
vahehindamise osa ja need viiakse koos 
läbi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas muudatustega, mis on tehtud raamprogrammi Horisont 
2020” käsitleva määruse artiklis 32, kus on selgesõnaliselt kirjas, et ühised 
tehnoloogiaalgatused kuuluvad raamprogrammi „Horisont 2020” vahehindamise alla.

Muudatusettepanek 35
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 7 lisatakse järgmine lõige:
„2. Ühisettevõtte eelarvele võidakse 
vahekokkuvõtte koostamise ajal läbi 
vaadata.”

Or. en

(Vt muudatusettepanek 9.)
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Selgitus

Sõltuvalt vahehindamise tulemusest ja võttes asjakohaselt arvesse kõiki muid asjakohaseid 
tegureid, tuleks ühisettevõtte SESAR õiguslikuks aluseks olevas õigusaktis näha ette võimalus 
kohandada ühisettevõtte SESAR eelarvet. Üldiselt tuleks viide eelarve võimalikule 
läbivaatamisele vahehindamise käigus lisada ka vastavalt muude ühisettevõtete alusaktidesse.

Muudatusettepanek 36
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
1. Määrust (EL) nr … [raamprogrammi 
Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] ja komisjoni otsust 
selle rakendamise kohta kohaldatakse 
kaudse tegevuse suhtes, mida rahastab 
ühisettevõte. Kõnealuse määruse kohaselt 
käsitatakse ühisettevõtet rahastava 
asutusena, kes toetab rahaliselt kaudset 
tegevust kooskõlas lisas sätestatud 
põhikirja punktiga 1.
2. Kooskõlas läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõttega, mis 
on sätestatud määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikes 1 ja 
artikli 128 lõikes 1 ning põhikirja 
artiklis 19, avaldatakse ühisettevõtte 
korraldatavad projektikonkursid 
raamprogrammis „Horisont 2020” 
osalejate veebiportaalis.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et kohaldatakse programmi „Horisont 2020” 
osalemiseeskirju ja rakendusakte. „Horisont 2020” kolmepoolsete läbirääkimiste ajal lepiti 
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kokku, et edendatakse rohkem sidusust kõigi projektikonkursside vahel, mida rahastatakse 
raamprogrammi „Horisont 2020” alusel. Sel otstarbel lubas komisjon edendada konkursi- ja 
osalemiskutsete avaldamist, mida korraldavad ühised tehnoloogiaalgatused raamprogrammi 
Horisont 2020” portaali kaudu. Kõik nad nõustusid järgima seda lähenemisviisi. Käesoleva 
muudatusettepaneku eesmärk on muuta vabatahtlikult võetud kohustus õiguslikuks nõudeks, 
tagades lihtsa ja kättesaadava teabe taotlejatele.

Muudatusettepanek 37
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2009 ametis olnud 
tegevdirektori volitused lõpevad hiljemalt 
31. detsembril 2016. Nimetatud volituste 
lõppemise või 1. jaanuaril 2009 ametis 
olnud direktori väljavahetamise korral 
alustatakse uut määruse (EÜ) nr 219/2007 
lisa artikli 7 lõike 2 kohast tegevdirektori 
nimetamise menetlust.

1. jaanuaril 2009 ametis olnud 
tegevdirektori volitused lõpevad hiljemalt 
31. detsembril 2014. Nimetatud volituste 
lõppemise või 1. jaanuaril 2009 ametis 
olnud direktori väljavahetamise korral 
alustatakse uut määruse (EÜ) nr 219/2007 
lisa artikli 7 lõike 2 kohast tegevdirektori 
nimetamise menetlust.

Or. ro

Muudatusettepanek 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste ühisettevõtte liikmete liikmesus, 
kes alates 1. jaanuarist 2014 ei anna 
rahalist ega mitterahalist panust 
ühisettevõtte tööprogrammiga seotud 
kulude katmiseks liidu 2014.–2020. aasta 
finantsraamistiku alusel, lõpeb hiljemalt 
31. detsembril 2016.

Selliste ühisettevõtte liikmete liikmesus, 
kes alates 1. jaanuarist 2014 ei anna 
rahalist ega mitterahalist panust 
ühisettevõtte tööprogrammiga seotud 
kulude katmiseks liidu 2014.–2020. aasta 
finantsraamistiku alusel, lõpeb hiljemalt 
31. detsembril 2014.

Or. ro



PE522.979v01-00 18/22 AM\1009067ET.doc

ET

Muudatusettepanek 39
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Määruse konsolideeritud 
versioon ning muudetud määrus on 
kättesaadav kolme kuu jooksul alates selle 
jõustumisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) 219/2007
Lisa – artikkel 5 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lisatakse järgmine punkt:
„m a) kiita heaks ettepanekute loetelu, 
mis on rahastamiseks välja valitud 
pingerea alusel, mille on koostanud 
sõltumatute ekspertide rühm kooskõlas 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
osalemiseeskirjade artikliga 40;”

Or. en

Muudatusettepanek 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) 219/2007
Lisa – artikkel 5 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

haldusnõukogu tuleb kokku vähemalt kolm 
korda aastas. Erakorralisi koosolekuid võib 
kokku kutsuda kas haldusnõukogu ühe 
kolmandiku liikmete taotlusel, kes 
esindavad vähemalt 30 % häältest, või 
komisjoni või tegevdirektori taotlusel;

haldusnõukogu tuleb kokku vähemalt kolm 
korda aastas. Erakorralisi koosolekuid võib 
kokku kutsuda kas haldusnõukogu ühe 
kolmandiku liikmete taotlusel, kes 
esindavad vähemalt 30 % häältest, või liidu
või tegevdirektori taotlusel;

Or. ro

Muudatusettepanek 42
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte või haldusnõukogu liikmed 
ja töötajad ei tohi osaleda ühisettevõtte 
rahalise toetuse määramise menetlustes, 
eelkõige pakkumismenetluste ja 
projektikonkursside ettevalmistamises, 
hindamises ega lepingute sõlmimises, kui 
nende omandis on ettevõtjaid, kes on 
avalike pakkumismenetluste või 
konkursside potentsiaalsed kandidaadid, 
kui neil on selliste ettevõtjatega 
partnerlusleping või kui nad esindavad 
selliseid ettevõtjaid.

1. Tegevdirektori ettepanekul võtab 
haldusnõukogu vastu eeskirjad huvide 
konfliktide ennetamise ja haldamise 
kohta.

1 a. Lõikes 1 osutatud eeskirjad vähemalt
a) sätestavad nõude haldusnõukogu 
liikmetele, tegevdirektorile, ühisettevõtte 
liikmetele ja ühisettevõtte personalile 
esitada kohustuste deklaratsioon ja 
huvide deklaratsioon, millega nad 
kinnitavad mis tahes huvide puudumist, 
mida võib pidada nende sõltumatust 
kahjustavaks, või nende huvide 
olemasolu;
b) nõuavad, et punktis a osutatud 
deklaratsioonid on täpsed ja täielikud, 
tehtud asjaomaste isikute teenistusse 
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asumisel kirjalikult ja uuendatud nende 
isikliku olukorra muutuse korral;
c) sisaldavad selgeid ja objektiivseid 
kriteeriume punkti a kohaselt esitatud 
deklaratsioonide hindamiseks, tagavad 
kõnealuste kriteeriumide järjekindla 
rakendamise ja teevad ettekirjutuse, et iga 
sellist deklaratsiooni tuleb kontrollida, kui 
sellega seoses tekib muresid;
d) sisaldavad menetlust selle tagamiseks, 
et ükski isik, kelle omandis on ettevõtjaid
või kellel on partnerlusleping 
ettevõtjatega, kes on potentsiaalsed 
kandidaadid avalikul hankekonkursil või 
kes esindavad selliseid ettevõtjaid või kelle 
puhul muu võimalik huvide konflikt on 
tuvastatud, ei võta osa avaliku 
hankekonkursi ettevalmistamise, 
hindamise ega lepingu sõlmimise 
menetlusest;
f) pakuvad vabatahtlikku koolitust huvide 
konfliktide kohta tegevdirektorile, kogu 
ühisettevõtte personalile ja 
haldusnõukogu liikmetele.

Or. en

Selgitus

Raportööri esialgsed soovitused näivad olevat ebaproportsionaalsed ja neid on sellele 
vastavalt muudetud.

Muudatusettepanek 43
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 7– lõige 5 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 7 lõikesse 5 lisatakse järgmine 
punkt:
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„h a) järgida õigeaegselt kõiki soovitusi, 
mis tulenevad ühisettevõtte 
vahehindamisest või mis tahes muust 
asjakohasest SESARi tegevuse 
hindamisest;”

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada ametlikult ettenähtud hindamiste piisav mõju ja parandada ühisettevõtte 
kvaliteedijuhtimist, peaks tegevdirektor olema vastutav kõigi asjakohaste soovituste järgimise 
eest.

Muudatusettepanek 44
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa
asendatakse järgmisega:

7. Artikli 16 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 45
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte koostab oma tööprogrammi, 
lähtudes artikli 4 lõikes 2 osutatud 
finantsraamistikust ning usaldusväärse 
juhtimise ja aruandluse põhimõttest, 
sätestades selged lõpp- ja vahe-eesmärgid. 
Nendeks on:

1. Ühisettevõte koostab oma 
tööprogrammi, lähtudes artikli 4 lõikes 2 
osutatud finantsraamistikust ning 
usaldusväärse juhtimise ja aruandluse 
põhimõttest, sätestades selged lõpp- ja 
vahe-eesmärgid. Nendeks on:
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a) läbivaadatud mitmeaastane 
tööprogramm, mis on jaotatud 
24kuulisteks perioodideks, mis kirjeldab 
ühisettevõtte tegevust, ajakava ja kulusid 
2020. aastani ja hiljem;
b) iga-aastased tööprogrammid, mis on 
loodud igal aastal ja mis kirjeldavad 
ühisettevõtte asjaomase perioodi tegevust 
ajakava ja kulusid.

Or. en


