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Muudatusettepanek 33
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. annab heakskiitva arvamuse komisjoni 
ettepanekule muudetud kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

4. palub nõukogul parlamendile teatada, 
kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda 
parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4. palub nõukogul parlamendile teatada, 
kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda 
parlamendi poolt heakskiidetud tekstist 
muudetud kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlamendi 3. veebruari 
2009. aasta resolutsioon üld- ja 
teenistusliku lennunduse säästvat 
tulevikku hõlmava kava kohta6a kutsub 
komisjoni üles tugevdama oma toetust 
lennundusvaldkonnale, 
arendustegevusele ja innovatsioonile, 
eelkõige VKEde poolt, kes arendavad ja 
ehitavad lennukeid üld- ja teenistusliku 
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lennunduse jaoks.
__________________
6aELT C 67 E, 18.3.2010, lk 5.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega 2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020)8 rakendamise eriprogramm, tuleks 
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

(5) Kooskõlas määrusega (EL) nr …/2013 
[raamprogramm Horisont 2020] ja
nõukogu ... 2013. aasta otsusega 
2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020)8 rakendamise eriprogramm, tuleks 
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

__________________ __________________
8 ELT ... [H2020 eriprogramm]. 8 ELT ... [H2020 eriprogramm].

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 37
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta (5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
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otsusega 2013/.../EL, millega luuakse
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020)8 rakendamise eriprogramm, tuleks
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

otsusega 2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020)8 rakendamise eriprogramm, võiks
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

__________________ __________________
8 ELT ... [H2020 eriprogramm]. 8 ELT ... [H2020 eriprogramm].

Or. en

Muudatusettepanek 38
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 71/2008, millega 
asutatakse ühisettevõte Clean Sky,9 loodud 
ühisettevõte Clean Sky on täitmas oma 
eesmärke stimuleerida avaliku ja erasektori 
partnerluse raames uusi teadusuuringuid, 
mis võimaldab pikaajalise koostöö 
toimumist Euroopa lennunduse 
huvirühmade seas. Väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd) on osalenud 
Clean Skys väga laialdaselt – neile on 
eraldatud ligikaudu 40 % 
projektikonkursside eelarvest. 
Ühisettevõtte Clean Sky vahehindamine10

näitas, et ühisettevõte stimuleerib arengut 
keskkonnaeesmärkide suunal edukalt. 
Lisaks on Clean Sky suutnud väga 
edukalt saavutada kõigi liidu peamiste 
tööstusharude ja suure hulga VKEde 
laialdase ja mitmekülgse osalemise. See 
on toonud kaasa uut koostööd ning uute 
osalevate organisatsioonide liitumise. 
Seega tuleks ettevõtte uurimisvaldkonda 
jätkuvalt toetada, et saavutada selle 
eesmärke, nagu need on sätestatud 

(6) Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 71/2008, millega 
asutatakse ühisettevõte Clean Sky,9 loodud 
ühisettevõte Clean Sky on täitmas oma 
eesmärke stimuleerida avaliku ja erasektori 
partnerluse raames uusi teadusuuringuid, 
mis võimaldab pikaajalise koostöö 
toimumist Euroopa lennunduse 
huvirühmade seas. Väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd) on osalenud 
Clean Skys mõõdukalt – neile on eraldatud 
ligikaudu 40 % projektikonkursside 
eelarvest. Ühisettevõtte Clean Sky 
vahehindamine10 näitas, et ühisettevõte 
stimuleerib arengut keskkonnaeesmärkide 
suunal edukalt. See on toonud kaasa uut 
koostööd ning uute osalevate 
organisatsioonide liitumise. Seega tuleks 
ettevõtte uurimisvaldkonda jätkuvalt 
toetada, et saavutada selle eesmärke, nagu 
need on sätestatud käesoleva määruse 
artiklis 2.
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käesoleva määruse artiklis 2.
__________________ __________________
9 ELT L 30, 4.2.2008, lk 1–20. 9 ELT L 30, 4.2.2008, lk 1–20.
10 SEK/2011/1072 (lõplik). 10 SEK/2011/1072 (lõplik).

Or. en

Selgitus

Et enamikku eelarveeraldisi ei tehtud projektikonkursside kaudu, on osalus absoluutarvudes 
olnud vähene.

Muudatusettepanek 39
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Clean Sky teadusprogrammi toetamist 
jätkates tuleks arvesse võtta ka 
ühisettevõtte Clean Sky tegevusest saadud 
kogemusi, muu hulgas selle vahehindamist 
ja huvirühmade soovitusi.11 Toetust tuleks 
anda sihipärasemat struktuuri ja 
reeglistikku kasutades, et parandada 
tõhusust ja tagada lihtsustamine. Selleks 
peaks ühisettevõte Clean Sky 2 võtma 
vastu spetsiaalselt enda vajadustele 
kohandatud finantseeskirjad kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju) artikliga12

209.

(7) Clean Sky teadusprogrammi toetamist 
jätkates tuleks arvesse võtta ka 
ühisettevõtte Clean Sky tegevusest saadud 
kogemusi, muu hulgas selle vahehindamist 
ja huvirühmade soovitusi11. Toetust tuleks 
anda avatud ja läbipaistval viisil 
sihipärasemat struktuuri ja reeglistikku 
kasutades, et parandada tõhusust ja tagada 
lihtsustamine. Selleks peaks ühisettevõte 
Clean Sky 2 võtma vastu spetsiaalselt enda 
vajadustele kohandatud finantseeskirjad 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)12 artikliga 
209.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 12 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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Or. en

Muudatusettepanek 40
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
ühisettevõte Clean Sky 2 pakkuma rahalist 
tuge, eelkõige andes toetusi liikmetele ja 
osalejatele, lähtudes avatud ja 
konkurentsipõhistest projektikonkurssidest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 41
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nende panus peaks seonduma ka 
lisategevuste kavas kohase eraliikmete 
lisategevusega; võimendavast mõjust 
korraliku ülevaate saamiseks peaks 
kõnealune lisategevus esindama 
üldisemat panustamist ühisesse 
tehnoloogiaalgatusse Clean Sky.

(11) Nende panus, mis on seotud ka 
lisategevuste kavas kohase eraliikmete 
lisategevusega, peaks olema 
kvantifitseeritav, kuid seda ei tohiks 
lugeda osaks panustamisest ühisesse 
tehnoloogiaalgatusse Clean Sky.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Osalus kaudses ühisettevõtte Clean 
Sky 2 rahastatud tegevuses peaks olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... 2013. aasta määrusega (EL) nr .../2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi (2014–
2020) Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad13.

(12) Osalus kaudses ühisettevõtte Clean 
Sky 2 rahastatud tegevuses peaks olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... 2013. aasta määrusega (EL) nr .../2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi (2014–
2020) Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad13. Lepingu struktuur ei 
tohiks erineda raamprogrammi Horisont 
2020 omast ja vältida tuleks täiendavaid 
lepingutasandeid, mis ohustavad tarbetu 
halduskoormuse asetamisega osalejatele.

__________________ __________________
13 ELT ... [H2020 osalemiseeskirjad]. 13 ELT ... [H2020 osalemiseeskirjad].

Or. en

Selgitus

Osalejad tajuvad, et Clean Sky leiutas struktuuri kolme lepingute tasandiga kahe tasandi 
asemel, nagu tavaliselt kasutati seitsmendas raamprogrammis.

Muudatusettepanek 43
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu rahalist panust tuleks hallata 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ja eelarve kaudse täitmise 
eeskirjadega, mis on sätestatud määruses
(EL, Euratom) nr 966/2012 ja komisjoni 
29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud 
määruses (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 966/201214 kohaldamise 
eeskirju14.

(13) Liidu rahalist panust tuleks hallata 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ja 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 
1268/2012, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 966/201214 kohaldamise 
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eeskirju14.
__________________ __________________
14 ELT ... [H2020 osalemiseeskirjad]. 14 ELT ... [H2020 osalemiseeskirjad].

Or. en

Muudatusettepanek 44
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjoni siseaudiitoril peaks olema 
ühisettevõtte Clean Sky 2 suhtes samad 
volitused kui komisjoni suhtes.

(16) Komisjoni siseaudiitoril peaks olema 
ühisettevõtte Clean Sky 2 suhtes samad 
volitused kui komisjoni suhtes. Samad 
volitused on ka Euroopa Kontrollikojal ja 
Euroopa Parlamendil.

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) 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 kohaselt 
asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 

välja jäetud
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selle aluseks olnud tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamise kontrolli dubleerimise 
vältimine õigustab seda, et ühisettevõtte 
Clean Sky 2 raamatupidamist ei peaks 
kontrollima kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) 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 kohaselt 
asutatud 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 ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamist ei peaks kontrollima 
kontrollikoda.

(17) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 287 uurib liidu loodud
organeid, ameteid või agentuure 
kontrollikoda, kes avaldab arvamust 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute seaduslikkuse 
ja nõuetekohasuse kohta. Raamatupidamise 
kontrolli dubleerimise vältimine õigustab 
seda, et ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamist ei peaks kontrollima 
kontrollikoda.

Or. ro

Muudatusettepanek 47
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) 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 kohaselt 
asutatud 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 ühisettevõtte 
Clean Sky 2 raamatupidamist ei peaks 
kontrollima kontrollikoda.

(17) 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 kohaselt 
asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute seaduslikkuse 
ja nõuetekohasuse kohta. Hoolimata 
kõnealusest arvamusest, mis ei ole audit, 
on põhjendatud, et ühisettevõtte Clean Sky 
2 raamatupidamisaruanded tuleb esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

Or. fr

Selgitus

Ühisettevõtte Clean Sky 2 raamatupidamisaruannete kontrollikojale kontrollimiseks 
mitteesitamine ei ole põhjendatud. Arvamus, mille esitab küll sõltumatu auditeerimisasutus, ei 
ole siiski audit, mis võimaldaks kolmandatel pooltel, nagu Euroopa Liit ja selle parlament, 
olla kindel, et aruanded annavad ettevõtte olukorrast usaldusväärse pildi ning et selle aluseks 
olevad tehingud on seaduse- ja nõuetekohased.

Muudatusettepanek 48
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 

(17) Kooskõlas aluslepingu artikli 287 
lõikega 1 võib liidu loodud organi või 
asutuse asutamisakt välistada organi või 
asutuse kõigi tulude ja kulude 
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raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaselt 
asutatud 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 ühisettevõtte 
Clean Sky 2 raamatupidamist ei peaks 
kontrollima kontrollikoda.

raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaselt 
asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute seaduslikkuse 
ja nõuetekohasuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) 2017. aasta lõpuks tuleks osana 
raamprogrammi Horisont 2020 
vahehindamisest nii olemasolevate kui ka 
uute avaliku ja erasektori partnerluste, 
sealhulgas ühiste tehnoloogiaalgatuste 
suhtes kohaldada süvahindamist, mis 
muu hulgas peaks hõlmama nende 
avatuse, läbipaistvuse ja tõhususe 
analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldeesmärki saavutada 
suurem lihtsustamine ja Euroopa teadus-
ja innovatsioonimaastiku ühtlustamine, 
peaksid ühisettevõtted vältima 
raamprogrammist Horisont 2020 
erinevaid eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Et aidata kaotada teadusuuringute 
ja innovatsiooni vaheline lõhe Euroopas, 
tuleks arendada vastastikust täiendavust 
ja tihedat koostoimet struktuurifondidega. 
Võimaluse korral tuleks edendada 
koostalitlusvõimet kahe vahendi vahel. 
Julgustada tuleks kumulatiivset ja 
kombineeritud rahastamist. Sellega seoses 
on meetmete eesmärk kasutada täielikult 
ära Euroopa talentide varamu 
potentsiaali ja seeläbi optimeerida 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju, ning 
need meetmed oleksid eraldiseisvad, kuid 
ometi vastastikku täiendavad seoses 
ühtekuuluvusfondide poliitikasuundade ja 
meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 c) Rakendada tuleks VKEde, 
ülikoolide ja teaduskeskuste osalust 
edendavaid meetmeid. Sellega seoses 
tuleks tuvastada tõkked, mis takistavad 
esmakordselt osalejate osalemist 
programmis, ja neid käsitleda.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. aidata kaasa ühise tehnoloogiaalgatuse 
Clean Sky 2 eesmärkide saavutamisele, 
peamiselt sellele, et integreerida, 
tutvustada ja valideerida tehnoloogiat, mis 
suudab:

2. aidata kaasa lennundustehnoloogia 
keskkonnamõju parandamisele ja tugeva 
ning ülemaailmselt konkurentsivõimelise 
lennundustööstuse ja tarneahela 
arendamisele Euroopas.
Seda tuleks realiseerida puhtamate 
õhutranspordi teenuste väljatöötamise 
kiirendamise abil võimalikult varaseks 
kasutuselevõtuks ja peamiselt tehnoloogia 
integreerimise, tutvustamise ja 
valideerimise abil, mis suudab:

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jerzy Buzek

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

(b a) parandada väikelennukite ohutust, 
keskkonnamõju ja vähendada nende 
tegevuskulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte Clean 
Sky 2 haldus- ja tegevuskulude katmiseks 
on 1,8 miljardit 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 alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) riikide rahaline osalus, 
ühisettevõtte Clean Sky 2 haldus- ja 
tegevuskulude katmiseks on 1,8 miljardit 
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 alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte Clean 
Sky 2 haldus- ja tegevuskulude katmiseks 

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte Clean 
Sky 2 haldus- ja tegevuskulude katmiseks 
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on 1,8 miljardit 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 alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

on 1,575 miljardit 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 alapunktiga iv, artikli 60 lõigetega 
1–4 ja artikliga 61 kõnealuse määruse 
artiklis 209 osutatud asutustele.

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku kärpida ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarvet 12,5 % võrra 
raamprogrammi Horisont 2020 vahendite üldise vähendamise raames mitmeaastases 
finantsraamistikus, et mitte ohustada tundlikku tasakaalu ühelt poolt transpordi vallas ühiste 
teadusuuringute rahastamise ja teiselt poolt ühiste teadusalgatuste rahastamise vahel. Sama 
kärbet tuleks kohaldada ka teiste ühiste tehnoloogiaalgatuste suhtes. Samas teeb raportöör 
ettepaneku lühendada Clean Sky 2 kestust nelja aasta võrra, viidates uuendatud eelarve 
kehtestamisele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku alusel pärast 2020. aastat.

Muudatusettepanek 57
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte Clean 
Sky 2 haldus- ja tegevuskulude katmiseks 
on 1,8 miljardit 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 alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte Clean 
Sky 2 haldus- ja tegevuskulude katmiseks 
on 0,6 miljardit 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 alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

Or. en
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Selgitus

Euroopa lennundustööstus on väga heas seisus. Airbus, Clean Sky peamine partner ja 
vastuvõtja, teatas 2013. aasta juulis (Bourget’ näitusel), et tema tellimused on täis järgmiseks 
seitsmeks aastaks rohkem kui 5 000 lennuki tellimustega. Sellest alates (Pekingi näitus) on 
tellimused veelgi suurenenud. Teadus- ja arendustegevuse rahastamisse selles valdkonnas 
peaks andma suurema osa tööstusharu, samas kui raamprogrammi Horisont 2020 raames 
eraldatavad avaliku sektori vahendid peaksid keskenduma valdkondadele, kuhu erasektori 
vahendeid ei saa anda.

Muudatusettepanek 58
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud 
delegeerimiskokkulepe 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 
delegeerimiskokkulepe 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 59
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühisettevõtte Clean Sky 2 toimimisega 
seotud spetsiifilised tulemusnäitajad;

(c) ühisettevõtte Clean Sky 2 toimimisega 
seotud spetsiifilised tulemusnäitajad, 
sealhulgas selle kohta, kuidas need 
aitavad kaasa raamprogrammi Horisont 
2020 ühiskondliku probleemiga seotud 
eesmärgi „Arukas, keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport” täitmisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 60
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) nende andmete esitamise kord, mida on 
vaja tagamaks, et komisjon saab täita oma 
levitamis- ja aruandluskohustusi, 
sealhulgas täielik teave kõigi ettepanekute 
ja toetuslepingute kohta ning teave nende 
partnerite kohta, mis tuleb õigeks ajaks 
lisada ülemaailmsesse raamprogrammi 
Horisont 2020 andmebaasi [ECORDA];

Or. en

Muudatusettepanek 61
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud toetus koosneb 
järgmisest:

Lõikes 1 osutatud toetus koosneb toetusest 
Clean Sky 2 ühisettevõttele, nagu on 
sätestatud I lisas toodud põhikirja punkti 
15 lõikes 2 ja lõike 3 alapunktis b;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) I lisas sätestatud põhikirja punkti 15 
lõikes 2 ja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
kehtestatud toetused ühisettevõttele Clean 
Sky 2;

välja jäetud

Or. en

(Tekst lisatud artikli 4 lõike 2 sissejuhatavasse osasse)

Selgitus

Panust ühisettevõttesse tuleks arvestada ainult panusena haldus- ja tegevuskuludesse, 
sealhulgas liikmete osalus programmis. Mis tahes muud tegevust väljaspool programmi 
kohaldamisala võib kvantifitseerida teabe otstarbel, kuid seda ei tohiks arvestada ELi 
vahendite kasutamisel.

Muudatusettepanek 63
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 990 miljoni euro ulatuses 
muude liikmete kui liidu või nendega 
seotud üksuste poolt artiklis 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul panustatud 
mitterahalisi toetuseid, mis moodustuvad 
kuludest, mis neil on tekkinud väljaspool 
ühisettevõtte Clean Sky 2 töökava selliste 
meetmete võtmisel, mis aitavad kaasa 
ühise tehnoloogiaalgatuse Clean Sky 
eesmärkide saavutamisele. Neid kulusid 
võib toetada muudest liidu 
rahastamisprogrammidest kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega. 
Sellistel juhtudel ei asenda liidu 
rahastamine muude liikmete peale liidu 
või nendega seotud üksuste mitterahalisi 

välja jäetud
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toetusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 990 miljoni euro ulatuses 
muude liikmete kui liidu või nendega 
seotud üksuste poolt artiklis 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul panustatud 
mitterahalisi toetuseid, mis moodustuvad 
kuludest, mis neil on tekkinud väljaspool 
ühisettevõtte Clean Sky 2 töökava selliste 
meetmete võtmisel, mis aitavad kaasa 
ühise tehnoloogiaalgatuse Clean Sky 
eesmärkide saavutamisele. Neid kulusid
võib toetada muudest liidu 
rahastamisprogrammidest kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega. 
Sellistel juhtudel ei asenda liidu 
rahastamine muude liikmete peale liidu või 
nendega seotud üksuste mitterahalisi 
toetusi. 

(b) vähemalt 990 miljoni euro ulatuses 
muude liikmete kui liidu või nendega 
seotud üksuste poolt artiklis 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul panustatud toetuseid 
lisameetmete jaoks, mis moodustuvad 
kuludest, mis neil on tekkinud väljaspool 
ühisettevõtte Clean Sky 2 töökava selliste 
meetmete võtmisel, mis aitavad kaasa 
ühise tehnoloogiaalgatuse Clean Sky 
eesmärkide saavutamisele. Neid meetmeid
võib täiendada muudest liidu 
rahastamisprogrammidest kooskõlas 
kohaldatavate eeskirjade ja menetlustega. 
Sellistel juhtudel ei asenda liidu 
rahastamine muude liikmete peale liidu või 
nendega seotud üksuste lisameetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis b osutatud kulude jaoks ei anta 
ühisettevõtte Clean Sky 2 poolset rahalist 
toetust. Vastav tegevus määratakse 
kindlaks lisategevuste kavas, milles 

Punktis b osutatud kulude jaoks ei anta 
ühisettevõtte Clean Sky 2 poolset rahalist 
toetust.
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näidatakse nende toetuste hinnanguline 
väärtus.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis b osutatud kulude jaoks ei anta 
ühisettevõtte Clean Sky 2 poolset rahalist 
toetust. Vastav tegevus määratakse 
kindlaks lisategevuste kavas, milles 
näidatakse nende toetuste hinnanguline 
väärtus.

Mis tahes kulud, mida artiklis 1 
määratletud perioodi vältel on kandnud 
muud liikmed kui liit või temaga seotud 
üksused, et rakendada täiendavaid 
meetmeid peale Clean Sky 2 ühisettevõtte 
töökava, mis aitab kaasa 
tehnoloogiaalgatuse Clean Sky 2 
eesmärkidele, kvantifitseeritakse, kuid ei 
asenda mingil juhul mitterahalisi toetusi 
muudelt liikmetelt kui liit või temaga 
seotud üksused. Nende jaoks ei anta 
ühisettevõtte Clean Sky 2 poolset rahalist 
toetust. Muud liidu 
rahastamisprogrammid võivad toetada 
neid kulusid vastavalt kohaldatavatele 
eeskirjadele ja menetlustele. Vastav 
tegevus määratakse kindlaks lisategevuste 
kavas, milles näidatakse nende toetuste 
hinnanguline väärtus.

Or. en

Selgitus

Panust ühisettevõttesse tuleks arvestada ainult panusena haldus- ja tegevuskuludesse, 
sealhulgas liikmete osalus programmis. Mis tahes muud tegevust väljaspool programmi 
kohaldamisala võib kvantifitseerida teabe otstarbel, kuid seda ei tohiks arvestada ELi 
vahendite kasutamisel.
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Muudatusettepanek 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Muud ühisettevõtte Clean Sky 2 liikmed 
peale liidu annavad iga aasta 31. 
jaanuariks ühisettevõtte Clean Sky 2 
juhatusele aru igal eelneval eelarveaastal 
lõike 2 kohaselt antud toetuse väärtusest.

3. Eraliikmed ajakohastavad ja teavitavad 
vajaduse korral lisameetmete 
deklaratsioonist ja teevad seda vähemalt 
kaks korda Clean Sky 2 programmi vältel.

Or. en

Selgitus

Lisameetmed on täpsustatud tööstusdeklaratsioonis, mis on antud üle komisjonile 28. mail 
2013. aastal ja on poliitiline kohustus ilma lepinguliste järelmeetmeteta. Deklaratsioonis on 
sätestatud ka teavitamine, ajakohastamine ja läbivaatamine. Nende meetmete (väljaspool CS2 
töökava) kohta ei pea aru andma.

Muudatusettepanek 68
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
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 
ühisettevõte Clean Sky 2. Kahtluse korral 

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
osutatud toetuse väärtuse hindamiseks 
määratakse kindlaks kulud, lähtudes 
asjaomaste üksuste tavapärastest 
kuluarvestustavadest, üksuse asukohariigis 
kohaldatavatest 
raamatupidamisstandarditest ning 
kohaldatavatest rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest / 
rahvusvahelistest finantsaruandluse 
standarditest. Toetuse väärtuse hindamist 
kontrollib ühisettevõte Clean Sky 2. Teised 
liikmed peale liidu, kes maksid 
vabatahtlikult lisatoetusi, edastavad 
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võib ühisettevõte Clean Sky 2 seda 
auditeerida.

ajakohastamisi kõnealuse kohustuse 
täitmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
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 
ühisettevõte Clean Sky 2. Kahtluse korral 
võib ühisettevõte Clean Sky 2 seda 
auditeerida.

4. I lisas sätestatud põhikirja punkti 15 
lõike 3 alapunktis b osutatud toetuse 
väärtuse hindamiseks määratakse kindlaks 
kulud, lähtudes asjaomaste üksuste 
tavapärastest kuluarvestustavadest, üksuse 
asukohariigis kohaldatavatest 
raamatupidamisstandarditest ning 
kohaldatavatest rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest / 
rahvusvahelistest finantsaruandluse 
standarditest. Toetuse väärtuse hindamist 
kontrollib ühisettevõte Clean Sky 2. 
Lisameetmetest tingitud lisakulusid ei 
auditeeri ühisettevõte Clean Sky 2 ega mis 
tahes muu liidu organ.

Or. en

Selgitus

Lisameetmeid, mida liit ei kaasrahasta, ei peaks auditeerima.

Muudatusettepanek 70
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
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 
ühisettevõte Clean Sky 2. Kahtluse korral 
võib ühisettevõte Clean Sky 2 seda 
auditeerida.

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
osutatud toetuse väärtuse hindamiseks 
määratakse kindlaks kulud, lähtudes 
asjaomaste üksuste tavapärastest 
kuluarvestustavadest, üksuse asukohariigis 
kohaldatavatest 
raamatupidamisstandarditest ning 
kohaldatavatest rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest / 
rahvusvahelistest finantsaruandluse 
standarditest. I lisas toodud põhikirja 
punkti 15 lõike 3 alapunktis b osutatud 
toetuse kulusid tõendab asjaomase üksuse 
nimetatud sõltumatu välisaudiitor. Toetuse 
väärtuse hindamist kontrollib ühisettevõte 
Clean Sky 2. Kahtluse korral võib 
ühisettevõte Clean Sky 2 seda auditeerida. 
Asjaomane üksus esitab igal aastal 
üldsusele aruande oma lisameetmete 
kohta.

Or. en

Selgitus

Sellal kui eraliikmete võetavad lisameetmed on teretulnud täiendus ühiste teadusalgatuste 
mõjujõu jaoks, ei tuleks nende suhtes kohaldada auditeerimist. Lisameetmeid tuleks 
kavandada ja viia vastavalt ellu ning need peaks olema määratud selgesti kindlaks kui 
mitterahalised toetused ja neist tuleks igal aastal aru anda. Lõpuks tuleb jõuda summani 
990 miljonit. Kuid liit ei kaasrahasta neid meetmeid ja seega tuleks neile teha erand muust 
kontrollist peale ühisettevõtte.

Muudatusettepanek 71
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
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põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
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 
ühisettevõte Clean Sky 2. Kahtluse korral 
võib ühisettevõte Clean Sky 2 seda 
auditeerida.

põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
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 
ühisettevõte Clean Sky 2. Kahtluse korral 
võivad ühisettevõte Clean Sky 2 ja 
kontrollikoda seda auditeerida.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib liidu rahalise toetuse 
ühisettevõttele Clean Sky 2 lõpetada või 
peatada, seda proportsionaalselt 
vähendada või algatada I lisa põhikirja 
punkti 24 lõikes 2 osutatud 
lõpetamismismenetluse, kui ühisettevõtte 
liikmed või nendega seotud üksused ei 
anna lõikes 2 osutatud toetust või 
annavad seda ainult osaliselt või liiga 
hilja.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lisameetmed ei tohiks olla aluseks Euroopa Komisjoni finantssanktsioonile.
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Muudatusettepanek 73
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib liidu rahalise toetuse 
ühisettevõttele Clean Sky 2 lõpetada või 
peatada, seda proportsionaalselt 
vähendada või algatada I lisa põhikirja 
punkti 24 lõikes 2 osutatud 
lõpetamismismenetluse, kui ühisettevõtte 
liikmed või nendega seotud üksused ei 
anna lõikes 2 osutatud toetust või annavad 
seda ainult osaliselt või liiga hilja.

5. Komisjon lõpetab või peatab liidu 
rahalise toetuse ühisettevõttele Clean Sky 
2, vähendab seda proportsionaalselt või 
algatab I lisa põhikirja punkti 24 lõikes 2 
osutatud lõpetamismenetluse, kui 
ühisettevõte ei täida rahastamise 
eesmärke ja kui ühisettevõtte liikmed või 
nendega seotud üksused ei anna lõikes 2 
osutatud toetust või annavad seda ainult 
osaliselt või liiga hilja.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte Clean Sky 2 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].

Vaatamata käesoleva määruse artiklile 12 
võtab ühisettevõte Clean Sky 2 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 75
Jean-Pierre Audy



AM\1011983ET.doc 27/61 PE524.725v01-00

ET

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 asjakohase 
ametisse nimetava asutuse volitused ja 
määratletakse tingimused, mille alusel saab 
kõnealust volituste delegeerimist peatada. 
Tegevdirektor on volitatud nimetatud 
volitusi edasi delegeerima.

Juhatus võtab kooskõlas 
personalieeskirjade artikliga 110 vastu 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artiklil 6 põhineva otsuse, millega 
delegeeritakse tegevdirektorile asjakohase 
ametisse nimetava asutuse volitused ja 
määratletakse tingimused, mille alusel saab 
kõnealust volituste delegeerimist peatada. 
Tegevdirektoril on õigus nimetatud 
volitusi delegeerida. Tegevdirektor annab 
järgmisel juhatuse koosolekul 
delegeeritud volituste kasutamisest või 
nende edasi delegeerimisest aru.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandlikel asjaoludel 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 
peatada ajutiselt tegevdirektorile 
delegeeritud ametisse nimetava asutuse 
volitused ja tegevdirektori poolt edasi 
delegeeritud volitused ning kasutada neid 
volitusi ise või delegeerida need ühele oma 
liikmetest või mõnele teisele ühisettevõtte 
töötajale peale tegevdirektori.

Or. fr

Selgitus

Volitusi peab olema võimalik peatada või tagasi võtta igal ajal, ilma et juhatus peaks 
erandlikke asjaolusid põhjendama.
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Muudatusettepanek 77
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte Clean Sky 2 ja tema töötajate 
suhtes kohaldatakse liidu privileegide ja 
immuniteetide protokolli.

Ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori ja
juhatuse liikmete suhtes kohaldatakse 
Euroopa Liidu privileegide ja 
immuniteetide protokolli.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu privileege ja immuniteete ei ole vaja laiendada kõikidele ametnikele, vaid 
üksnes isikutele, kelle kohustused seda põhjendavad.

Muudatusettepanek 78
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühisettevõte Clean Sky 2 töötajate 
poolt ülesannete täitmisel tekitatud kahju 
heastamisega seotud vaidluste 
lahendamine;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks
2017 ühisettevõtte Clean Sky 2 
vahehindamise. Komisjon saadab 
hindamise järeldused ja oma tähelepanekud 
30. juuniks 2018 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

1. Komisjon korraldab 31. juuliks 2017 
ühisettevõtte Clean Sky 2 vahehindamise. 
Komisjon saadab hindamise järeldused ja 
oma tähelepanekud 30. jaanuariks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks
2017 ühisettevõtte Clean Sky 2 
vahehindamise. Komisjon saadab 
hindamise järeldused ja oma tähelepanekud 
30. juuniks 2018 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

1. Komisjon korraldab 30. juunil 2017 
ühisettevõtte Clean Sky 2 vahehindamise. 
Komisjon saadab hindamise järeldused ja 
oma tähelepanekud 31. detsembriks 2017
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. ro

Muudatusettepanek 83
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele Clean Sky 2 
on osa Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust 
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides asutamiselepingu artiklis 319 
sätestatud menetlust.

1. Ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarve 
täitmisele annab heakskiidu Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 319 ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL, EURATOM) 
nr 966/2012 artiklites 164–166 sätestatud
menetluse kohaselt ning tuginedes 
kontrollikoja auditiaruandele.

Or. fr

Selgitus

Ühisettevõtete suhtes tuleb kohaldada samu Euroopa Kontrollikoja auditikontrolle ning 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusi nagu kohaldatakse Euroopa Komisjoni 
suhtes ning Euroopa Parlamendi eelarve- ja poliitilist kontrolli.
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Muudatusettepanek 84
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele Clean Sky 2 
on osa Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust 
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides asutamiselepingu artiklis 319 
sätestatud menetlust.

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele Clean Sky 2 
on osa Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal enne aasta n + 2 15. maid 
kooskõlas menetlusega, mis on võrreldav 
menetlusega, mis on esitatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 319 ja 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklites 164 ja 165 ning mis on sätestatud
ühisettevõtte Clean Sky 2
finantseeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui Euroopa Parlament 
keeldub heakskiidu andmisest, esitab 
tegevdirektor oma lahkumisavalduse 
juhatusele, kes teeb lõpliku otsuse 
sõltuvalt asjaoludest.

Or. fr

Selgitus

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse usaldusväärsuse nimel on oluline, et 
heakskiidu andmisest keeldumise järel oleks juhatusel õigus otsustada tegevdirektori 
lahkumise üle. Tegemist ei ole ametist tagandamise menetlusega, vaid tegevdirektori 
kohustusega esitada oma lahkumisavaldus juhatusele, kes teeb seejärel otsuse.
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Muudatusettepanek 86
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ühisettevõtte töötajad, tegevdirektor 
ning juhatuse liikmed annavad Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAF) 
viivitamata ning seejuures oma vastutust 
kahtluse alla seadmata teada pettustest, 
millega nad on oma ülesannete või 
volituste täitmise käigus kokku puutunud. 
Kui nad seda kohustust ei täida, 
vastutavad nad isiklikult nende pettuste 
tagajärgede eest, millest nad olid 
teadlikud, kuid ei andnud OLAFile teada.

Or. fr

Selgitus

Pettusevastane võitlus peab olema liidu prioriteet. See avaldamist käsitlev säte, mida 
kasutatakse juba praegu vähemalt ühes liikmesriigis, on oluline vahend selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 87
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Juhatuse, juhtkomiteede ja 
teaduskomitee liikmed ning tegevdirektor 
teevad üldsusele kättesaadavaks 
deklaratsiooni kõigi kutsetegevuste, 
finantshuvide ja huvide konfliktide kohta 
ning ajakohastavad seda. Deklaratsioonid 
sisaldavad järgmist teavet:
(a) isiku ametikoht ja tema liikmesus 
eraettevõtete juhatustes või komiteedes, 
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valitsusvälistes organisatsioonides ja 
ühendustes;
(b) osalused äriühingutes või 
partnerlustes, kus esineb võimalikku 
avaliku poliitika mõju või kus kõnealune 
osalus annab isikule märkimisväärse 
mõju ettevõtmiste üle.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõttega, mis 
on sätestatud määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklis 35, artikli 60 lõikes 1, 
artikli 128 lõikes 1 ja käesoleva määruse 
artiklis 16, avaldatakse projektikonkursid 
ja osalemiskutsed, mille on korraldanud 
ühisettevõtte Clean Sky 2, 
raamprogrammis Horisont 2020 osalejate 
veebiportaalis.

Or. en

Selgitus

Horisont 2020 kolmepoolsete läbirääkimiste ajal leppisid institutsioonid 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 enda võetud kohustus õiguslikuks nõudeks, tagades 
lihtsa ja kättesaadava teabe taotluse esitajatele.

Muudatusettepanek 89
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandkorras kohaldatakse ühe üksuse 
suhtes erandit osalemise eeskirjadest 
seoses rahastamiskõlblikkusega.

Or. en

Selgitus

Praeguse ettepaneku kohaselt eraldataks ainult 30 % eelarvest avatud ja konkurentsil 
põhinevate projektikonkursside kaudu, ülejäänud summa oleks eelnevalt eraldatud Clean Sky 
liikmetele ja partneritele. Kui projektikonkursside kaudu eraldatud rahalised vahendid on 
kõik üksiklepingud ühtede äriühingutega, muutub see sisuliselt avaliku sektori vahenditega 
erahankeprotsessiks Clean Sky liikmetele. Koostööd tegeva Euroopa teadustöö erandit tuleks 
kohaldada ainult erandjuhtudel.

Muudatusettepanek 90
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõik määruse (EÜ) nr 71/2008 kohased 
kasutamata assigneeringud kantakse üle 
ühisettevõttele Clean Sky 2.

5. Ainult vältimatud assigneeringud, mis 
on vajalikud, et katta halduskulusid, mis 
tulenevad projektikonkurssidest 
ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse 
rakendamiseks (ühisettevõte IMI), 
kantakse üle ühisettevõttele Clean Sky 2 
kasutamata assigneeringutest määruse 
(EÜ) nr 71/2008 alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „Toetajaliige” – määruse (EÜ) nr 
71/2008 alusel valitud ja kinnituskirjale 
alla kirjutades käesoleva põhikirjaga
nõustunud juriidiline isik, kelle liikmesus 
peatatakse niipea, kui lõpevad määruse 
(EÜ) nr 71/2008 alusel algatatud meetmed, 
milles ta osales, kuid hiljemalt 31. 
detsembril 2017;

(a) „Toetajaliige” – määruse (EÜ) nr 
71/2008 alusel valitud ja selle juhtimise 
eest vastutava instantsi kaalumise 
tulemusel käesoleva põhikirjaga nõustunud 
juriidiline isik, kelle liikmesus peatatakse 
niipea, kui lõpevad määruse (EÜ) nr 
71/2008 alusel algatatud meetmed, milles 
ta osales, kuid hiljemalt 31. detsembril 
2017;

Or. fr

Selgitus

Ainult kinnituskirjast ei piisa põhikirjaga nõustumiseks.

Muudatusettepanek 92
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „tuumikpartner” – integreeritud 
tehnoloogia tutvustusvaldkonnas, 
innovatiivse õhusõiduki 
tutvustusplatvormis või läbivates 
tegevustes osalev juriidiline isik, kes on 
valitud punkti 4 lõike 2 kohase konkursi 
alusel ja nõustunud käesoleva põhikirjaga 
kinnituskirjale alla kirjutades;

(b) „tuumikpartner” – integreeritud 
tehnoloogia tutvustusvaldkonnas, 
innovatiivse õhusõiduki 
tutvustusplatvormis või läbivates 
tegevustes osalev juriidiline isik, kes on 
valitud punkti 4 lõike 2 kohase konkursi 
alusel ja nõustunud käesoleva põhikirjaga 
selle juhtimise eest vastutava instantsi 
kaalumise tulemusel;

Or. fr

Selgitus

Ainult kinnituskirjast ei piisa põhikirjaga nõustumiseks.
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Muudatusettepanek 93
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koondab jõupingutusi ITDdes, IADPdes 
ja läbivates tegevustes oluliste tulemusteni 
jõudmisele, mis võivad aidata saavutada 
liidu keskkonna- ja konkurentsialaseid
eesmärke;

(c) koondab jõupingutusi ITDdes, IADPdes 
ja läbivates tegevustes oluliste tulemusteni 
jõudmisele, mis võivad aidata saavutada 
liidu 2011. aasta valge raamatu eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) stimuleerib VKEde kaasamist oma 
tegevusesse kooskõlas seitsmenda 
raamprogrammi ja Horisont 2020 
eesmärkidega;

(i) stimuleerib VKEde kaasamist oma 
tegevusesse kooskõlas seitsmenda 
raamprogrammi ja Horisont 2020 
eesmärkidega, konkreetsemalt eraldades 
20 % ELi assigneeringutest Clean Sky 2-s 
osalevatele VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) stimuleerib VKEde kaasamist oma 
tegevusesse kooskõlas seitsmenda 

(i) tagab VKEde kaasamise oma 
tegevusesse kooskõlas seitsmenda 
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raamprogrammi ja Horisont 2020 
eesmärkidega;

raamprogrammi ja Horisont 2020 
eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) sidemete loomine laiema hulga 
sidusrühmadega, sealhulgas 
teadusorganisatsioonide, ülikoolide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) käesoleva põhikirjaga nõustumisel 
kinnituskirja vormis – käesoleva määruse 
II lisas nimetatud juhid ja toetajaliikmed
ning punkti 4 lõike 2 kohaselt valitavad 
tuumikpartnerid.

(b) käesoleva põhikirjaga nõustumisel selle 
juhtimise eest vastutava instantsi 
kaalumise tulemusel – käesoleva määruse 
II lisas nimetatud juhid ja toetajaliikmed 
ning punkti 4 lõike 2 kohaselt valitavad 
tuumikpartnerid.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõike 2 kohaselt Ühisettevõtte Clean 
Sky 2 tuumikpartneriks saamist võib 
taotleda iga liikmesriigis või 
raamprogrammiga Horisont 2020 liitunud 
riigis asutatud juriidiline isik tingimusel, et 
ta panustab punktis 15 osutatud 
vahenditesse käesoleva määruse artikli 2 
kohaste ühisettevõtte Clean Sky 2 
eesmärkide saavutamiseks ning nõustub 
ühisettevõtte Clean Sky 2 põhikirjaga.

1. Lõike 2 kohaselt Ühisettevõtte Clean 
Sky 2 liidriks, kaaslaseks või 
tuumikpartneriks saamist võib taotleda iga 
liikmesriigis või raamprogrammiga 
Horisont 2020 liitunud riigis asutatud 
juriidiline isik tingimusel, et ta panustab 
punktis 15 osutatud vahenditesse käesoleva 
määruse artikli 2 kohaste ühisettevõtte 
Clean Sky 2 eesmärkide saavutamiseks 
ning nõustub ühisettevõtte Clean Sky 2 
põhikirjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
tuumikpartnerid ja asjakohased nendega 
seotud üksused valitakse avatud, 
mittediskrimineeriva ja konkurentsil 
põhineva konkursi alusel ja neid hinnatakse 
sõltumatult. Konkursside ajendiks on 
vajadus tagada oluline suutlikkus 
programmi rakendamiseks. Need 
avaldatakse Clean Sky veebisaidil ning 
neid levitatakse riikide esindajate rühma ja 
teiste kanalite kaudu, et tagada võimalikult 
laialdane osalus.

2. Ühisettevõtte Clean Sky 2 kaaslased, 
partnerid ja tuumikpartnerid valitakse 
avatud, mittediskrimineeriva ja 
konkurentsil põhineva konkursi alusel ja 
neid hinnatakse sõltumatult. Konkursside 
ajendiks on vajadus tagada oluline 
suutlikkus programmi rakendamiseks. 
Need avaldatakse Clean Sky veebisaidil 
ning neid levitatakse riikide esindajate 
rühma ja teiste kanalite kaudu, et tagada 
võimalikult laialdane osalus. Põhjendused 
ja hindamise tulemused avaldatakse 
Clean Sky veebisaidil.

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liige võib oma liikmesuse 
ühisettevõttes Clean Sky 2 lõpetada. 
Lõpetamine jõustub ja muutub 
tagasipööramatuks kuus kuud pärast teiste 
liikmete teavitamist. Sellest hetkest 
vabastatakse endine liige kõigist 
kohustustest peale nende, mille Clean Sky 
2 kiitis heaks või võttis enne liikmesuse 
lõpetamist.

3. Iga liige võib oma liikmesuse 
ühisettevõttes Clean Sky 2 lõpetada. 
Lõpetamine jõustub ja muutub 
tagasipööramatuks kuus kuud pärast teiste 
liikmete teavitamist. Sellest hetkest 
vabastatakse endine liige kõigist 
kohustustest peale nende, mille Clean Sky 
2 kiitis heaks või võttis enne liikmesuse 
lõpetamist. Liikmesuse lõpetamise korral 
luuakse ühisettevõtte Clean Sky 2 ja 
liikmesust lõpetava liikme vahel 
arveldusarve rahaliste kohustuste 
täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 4. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 liikmestaatust 
ei saa ilma juhatuse eelneva nõusolekuta 
kolmandale isikule üle anda.

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 liikmestaatust 
ei saa ilma juhatuse eelneva nõusolekuta 
kolmandale isikule üle anda. Nõusolekust 
teavitatakse komisjoni, kellel on õigus 
avaldada vastuseisu.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kolm teaduskomitee esindajat.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatuse koosseis tagab VKEde 
märkimisväärse esindatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni esindajale kuulub 50 % 
hääleõigustest. Komisjoni hääl on 
jagamatu. Kõigil teistel esindajatel on 
võrdne arv hääli. Esindajad teevad oma 
parima konsensuse saavutamiseks. 
Konsensuse puudumisel teeb juhatus 
otsuseid vähemalt 75 % enamusega 
kõigist häältest, kaasa arvatud kohal
mitteviibivate isikute häältest.

1. Igal juhatuse liikmel on üks võrdväärne 
hääl.

Juhatus teeb otsused kõigi hääleõiguslike 
häälte kahekolmandikulise enamuse 
alusel. Juhatus otsustab 
kahekolmandikulise enamusega alati, kui 
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otsust ei saa konsensusega vastu võtta. 
Kõlblikud hääled hõlmavad kõiki 
liikmeid, isegi neid, kes ei viibi kohal.

Komisjonil on vetoõigus.

Or. en

Selgitus

Eeskirjad, mida kohaldati ökonoomsele Sky 1 juhatusele, töötasid hästi ja tagasid tõhusad 
ühisettevõtte otsused. Seetõttu tuleks need säilitada.

Muudatusettepanek 105
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – punkt 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab vastu oma töökorra. Juhatus võtab vastu ja teeb üldsusele 
kättesaadavaks oma töökorra.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 8. jagu – punkt 2 – alapunkt 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 tagandab ametist 
tegevdirektori, pikendab tema ametiaega 
ning annab talle suuniseid ja jälgib tema 
tulemuslikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 8. jagu – punkt 2 – alapunkt t a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) nimetab avaliku hankemenetluse
alusel sõltumatu auditeerimisasutuse, 
kelle ülesandeks on esitada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
EURATOM) nr 966/2012 artikli 60 
lõikes 5 sätestatud arvamus;

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – punkt 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse juhatus 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud ja läbipaistvat 
valikumenetlust. Komisjon liidab 
valikumenetlusega vajaduse korral 
ühisettevõtte Clean Sky 2 teiste liikmete 
esindatuse.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse juhatus 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud ja läbipaistvat 
valikumenetlust. Komisjon liidab 
valikumenetlusega vajaduse korral 
ühisettevõtte Clean Sky 2 teiste liikmete 
esindatuse. Euroopa Parlamendil on õigus 
avaldada vastuseisu.

Or. fr

Muudatusettepanek 109
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevdirektori võib ametist vabastada
üksnes otsusega, mille juhatus on teinud 

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

komisjoni ettepanekul, kes on kaasanud 
vastavalt vajadusele eraliikmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – punkt 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelkõige täidab tegevdirektor 
sõltumatult järgmisi ülesandeid:

4. Eelkõige täidab tegevdirektor järgmisi 
ülesandeid:

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valmistab ette ja esitab juhatusele 
vastuvõtmiseks raamatupidamise 
aastaaruande;

(c) võtab vastu raamatupidamise
aastaaruande juhatusele heakskiitmiseks 
esitamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 112
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v a) korraldab avaliku hankemenetluse, 
mille alusel määrab juhatus sõltumatu 
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auditeerimisasutuse, kelle ülesandeks on 
esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, EURATOM) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 5 sätestatud arvamus.

Or. fr

Muudatusettepanek 113
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) haldab töökavas ettenähtud konkursse, 
sealhulgas hindamine sõltumatute 
ekspertide komisjoni poolt, ning haldab 
kokkuleppeid või otsuseid, kaasa arvatud 
nende kooskõlastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – punkt 5 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teostab järelevalvet teabe- ja 
edendamissüsteemi üle ühisettevõttes 
laialdaseks osalemiseks, eelkõige 
projektikonkursside jaoks, sealhulgas 
viitega riiklikele kontaktpunktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Jerzy Buzek
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) SAT IADP,

Or. en

Muudatusettepanek 116
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ITD või IADP iga tuumikpartneri 
esindaja;

(b) ITD või IADP iga tuumikpartneri 
esindaja. Teiste ITD-de ja IADP-de liidrite 
esindajad võivad samuti osaleda, kui nad 
nii otsustavad;

Or. en

Selgitus

Kõikidel teistel ITD-de ja AADP-de liidritel tuleb lubada osaleda igas juhtkomitees.

Muudatusettepanek 117
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle koosseisus püütakse saavutada 
sooline võrdõiguslikkus vastavalt määruse 
(EL) nr …/2013 [raamprogramm 
Horisont 2020] artiklile 16.

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga juhtkomitee võtab vastu oma töökorra, 
lähtudes kõigi juhtkomiteede ühisnäidisest.

Iga juhtkomitee võtab vastu ja teeb 
üldsusele teatavaks oma töökorra, lähtudes 
kõigi juhtkomiteede ühisnäidisest.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomitee koosneb kuni 12
liikmest. Komitee valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe.

1. Teaduskomitee koosneb 28 liikmest, üks 
igast liikmesriigist, kes on valitud 
kaheaastaseks perioodiks, mida võib 
pikendada. Rühm valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe üheaastaseks 
perioodiks, mida võib pikendada. Komitee 
koosseisu puhul austatakse soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet vastavalt 
raamprogrammi Horisont 2020 käsitleva 
määruse artiklile 16.

Or. ro

Muudatusettepanek 120
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu 
maailmas tunnustatud akadeemiliste 
ringkondade, tööstusharu ja 

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu 
maailmas tunnustatud akadeemiliste 
ringkondade, tööstusharu ja 
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regulatiivorganite ekspertide 
tasakaalustatud esindatust. Teaduskomitee 
liikmetel kollektiivselt peab olema 
teaduslik pädevus ja tehnikavaldkonda 
hõlmav asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusel põhinevate soovituste andmiseks 
ühisettevõttele Clean Sky 2.

regulatiivorganite ekspertide 
tasakaalustatud esindatust. Teaduskomitee 
liikmetel kollektiivselt peab olema 
teaduslik pädevus ja tehnikavaldkonda 
hõlmav asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusel põhinevate soovituste andmiseks 
ühisettevõttele Clean Sky 2. Selle 
koosseisus püütakse saavutada sooline 
võrdsus kooskõlas määruse (EL) nr 
…/2013 [raamprogramm Horisont 2020] 
artikliga 16.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu 
maailmas tunnustatud akadeemiliste 
ringkondade, tööstusharu ja 
regulatiivorganite ekspertide 
tasakaalustatud esindatust. Teaduskomitee 
liikmetel kollektiivselt peab olema 
teaduslik pädevus ja tehnikavaldkonda 
hõlmav asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusel põhinevate soovituste andmiseks 
ühisettevõttele Clean Sky 2.

2. Liikmeskond peab peegeldama kogu 
maailmas tunnustatud akadeemiliste 
ringkondade, kodanikuühiskonna ja 
regulatiivorganite ekspertide 
tasakaalustatud esindatust. Teaduskomitee 
liikmetel kollektiivselt peab olema 
teaduslik pädevus ja tehnikavaldkonda 
hõlmav asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusel põhinevate soovituste andmiseks 
ühisettevõttele Clean Sky 2.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Juhatus sätestab teaduskomitee 
koosseisu kriteeriumid ja valikumenetluse 
ning nimetab selle liikmed riikide 
esindajate rühma pakutavate võimalike 
kandidaatide seast.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 4 – alapunkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) annab nõu Clean Sky 2 ühisettevõtte 
strateegilise suunitluse ja toimingute 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kord aastas. Koosolekuid kutsub 
kokku komitee esimees.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 125
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Teaduskomitee saab korrapäraselt 
teavet, eelkõige Clean Sky 2 ühisettevõtte 
poolt rahastatavates meetmetes kaudselt 
osalemise kohta, iga projektikonkurssi ja 
projekti elluviimise tulemuste kohta, 
koostoime kohta teiste asjaomaste liidu 
programmidega, Clean Sky 2 eelarve 
täitmise kohta ja teadusuuringute 
tulemuste levitamise ja kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra.

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra ja nimetab kolm esindajat 
juhatusse.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 7. Teaduskomitee võtab vastu ja teeb 
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töökorra. üldsusele kättesaadavaks oma töökorra.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seosed raamprogrammiga Horisont 
2020;

(c) raamprogrammi Horisont 2020 
järgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) soovitatavus lisada antud 
teadusuuringute prioriteet, mida hõlmab 
Clean Sky 2 ühisettevõte, korrapärastesse 
projektikonkurssidesse raamprogrammi 
Horisont 2020 raames, et arendada 
täiendavat koostoimet strateegilise 
tähtsusega teadusuuringute ja 
innovatsioonitegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu – punkt 3 – alapunkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) projektikonkursside ja 
hankekonkursside tulemus ja 
kavandamine.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riikide esindajate rühm võtab vastu oma 
töökorra.

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

Or. en

Muudatusettepanek 132
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 40 % liidu poolsest 
kogurahastamisest, eraldatakse juhtidele 
ja nendega seotud osalevatele üksustele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi avaliku sektori raha puhul tuleb kõik operatiivsed rahalised vahendid maksta välja pärast 
avatud ja konkurentsil põhinevat projektikonkurssi. Mitte ühelegi konkreetsele üksusele ei 
tohiks eelnevalt eraldada rahalisi vahendeid.
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Muudatusettepanek 133
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 30 % liidu kogurahastamisest, 
eraldatakse tuumikpartneritele ja nendega 
seotud osalevatele üksustele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi avaliku sektori raha puhul tuleb kõik operatiivsed rahalised vahendid maksta välja pärast 
avatud ja konkurentsil põhinevat projektikonkurssi. Mitte ühelegi konkreetsele üksusele ei 
tohiks eelnevalt eraldada rahalisi vahendeid.

Muudatusettepanek 134
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kuni 30 % liidu kogurahastamisest, 
eraldatakse projektikonkursside ja 
hankekonkursside kaudu. Erilist tähelepanu 
pööratakse VKEde piisava osalemise 
tagamisele. 

(c) 100 % liidu kogurahastamisest, 
eraldatakse projektikonkursside ja 
hankekonkursside kaudu. Erilist tähelepanu 
pööratakse VKEde piisava osalemise 
tagamisele. 

Or. en

Selgitus

ELi avaliku sektori raha puhul tuleb kõik operatiivsed rahalised vahendid maksta välja pärast 
avatud ja konkurentsil põhinevat projektikonkurssi. Mitte ühelegi konkreetsele üksusele ei 
tohiks eelnevalt eraldada rahalisi vahendeid.
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Muudatusettepanek 135
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erand määruse nr …/2013 [Horisont 
2020 osalemiseeskirjad] artikli 8 lõikest 3, 
mis lubab ühel juriidilisel isikul olla 
toetuse saaja, peab olema erandlik ja 
nõuetekohaselt põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Kui kõik projektikonkurssid lubaksid ühel üksusel saada rahastamist, mitte kolmel üksusel, 
nagu see on Horisont 2020 eeskirja kohaselt, muudaks see Clean Sky programmi sisuliselt 
lennundustööstuse hankeprogrammiks, mis ei peaks olema Horisont 2020 avaliku sektori 
vahendite kasutamise eesmärk.

Muudatusettepanek 136
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 18. jagu – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mõni ühisettevõtte Clean Sky 2 liige ei 
täida seoses kokkulepitud rahalise 
toetusega oma kohustusi, registreerib 
tegevdirektor selle kirjalikult ja määrab 
selle puuduse kõrvaldamiseks mõistliku 
tähtaja. Kui puudust nimetatud 
ajavahemiku jooksul ei kõrvaldata, kutsub 
tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, 
et otsustada, kas oma kohustused täitmata 
jätnud liikme liikmestaatus lõpetada või 
rakendada kuni kohustuste täitmiseni 
muid meetmeid. Juhatus võib esialgu 
peatada ühisettevõtte liikme hääleõiguse, 
kui ta on ära kuulatud ning kui talle on 
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pakutud korrigeerimismenetlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte Clean Sky 2 esitab igal 
aastal komisjonile määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõike 5 kohase 
aruande.

3. Ühisettevõte Clean Sky 2 esitab igal 
aastal komisjonile ja eelarvepädevale 
institutsioonile aruande.

Kahe kuu jooksul pärast iga 
rahandusaasta lõppemist esitab 
tegevdirektor aastaaruande ja bilansi 
eelmise aasta kohta kontrollikojale. 
Kontrollikoda võib teha inspektsioone, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamisaruandeid kontrollib 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõike 5 kohaselt sõltumatu
auditeerimisasutus.

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamisaruandeid kontrollib 
kontrollikoda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse raames. 
Kontrollikoda võtab töö käigus arvesse
sõltumatu auditeerimisasutuse tööd, kelle 
ülesandeks on esitada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
EURATOM) nr 966/2012 artikli 60
lõikes 5 sätestatud arvamus;
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Or. fr

Muudatusettepanek 139
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamise aruannet kontrollib 
sõltumatu auditeerimisasutus, nagu on 
sätestatud määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikes 5.

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamise aruannet kontrollib 
kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamise aruannet kontrollib 
sõltumatu auditeerimisasutus, nagu on 
sätestatud määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikes 5.

4. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamise aruannet kontrollib 
kontrollikoda kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 287.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. jagu – punkt 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kontrollikoda valmistab ette iga-
aastase eriaruande ühisettevõtte Clean 
Sky 2 kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. jagu – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamise aastaaruannet ei 
kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 143
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. jagu – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamise aastaaruannet ei 
kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 144
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. jagu – punkt 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte Clean Sky 2 
raamatupidamise aastaaruannet ei 
kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 145
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 23. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõte Clean Sky 2, tema organid 
ja töötajad väldivad oma tegevuses mis 
tahes huvide konflikti.

1. Ühisettevõte Clean Sky 2, tema organid 
ja töötajad väldivad oma tegevuses mis 
tahes huvide konflikti. Eelkõige tehakse 
huvid avalikuks kooskõlas artikli 16 
lõikega 4 a.

Or. en

(Vt muudatusettepanek artikli 16 lõike 4 a kohta)

Muudatusettepanek 146
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 23. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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. 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. Eelkõige tehakse huvid avalikuks 
kooskõlas artikli 16 lõikega 4 a.



PE524.725v01-00 58/61 AM\1011983ET.doc

ET

Or. en

(Vt muudatusettepanek artikli 16 lõike 4 a kohta)

Muudatusettepanek 147
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 23. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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. 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
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 24. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevus 
lõpetatakse käesoleva määruse artiklis 1 
sätestatud ajavahemiku lõpus.

1. Ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevus 
lõpetatakse käesoleva määruse artiklis 1 
sätestatud ajavahemiku lõpus või varem, 
kui ettevõtte eesmärke ei täideta.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 24. jagu – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ühisettevõte Clean Sky 2 
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 
ühisettevõttele Clean Sky 2 antud rahalise 
toetuse osatähtsust. Mis tahes selline 
liidule jagatud ülejääk kantakse tagasi liidu 
eelarvesse.

4. Kui ühisettevõte Clean Sky 2 
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 
ühisettevõttele Clean Sky 2 antud rahalise 
toetuse osatähtsust. Mis tahes selline 
liidule jagatud ülejääk kantakse tagasi liidu 
eelarvesse raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi.

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest 5 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest

Or. en

Muudatusettepanek 151
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – rida 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökodisaini läbiv tegevus 2 % eespool 
toodud IADP/ITD väärtustest

Ökodisaini läbiv tegevus 15 % eespool 
toodud IADP/ITD väärtustest

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

100 %

INNOVATIIVSE ÕHUSÕIDUKI 
TUTVUSTUSVALDKONNAD

Suured reisilennukid 32 %
Piirkondlikud õhusõidukid 6 %

Tiivikõhusõidukid 12 %
INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD 
TUTVUSTUSVALDKONNAD
Plaanerid 19 %

Mootorid 17 %
Süsteemid 14 %

Läbivad tegevused
TH 1 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest

Ökodisaini läbiv tegevus 2 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest

Väikeõhusõidukeid käsitlev (Small Air 
Transport) läbiv tegevus

3 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest

Muudatusettepanek

100 %

INNOVATIIVSE ÕHUSÕIDUKI 
TUTVUSTUSVALDKONNAD

Suured reisilennukid 32 %
Piirkondlikud õhusõidukid 6 %

Tiivikõhusõidukid 12 %
INTEGREERITUD TEHNOLOOGIAD 
TUTVUSTUSVALDKONNAD
Plaanerid 19 %

Mootorid 17 %
Süsteemid 14 %
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Läbivad tegevused
TH 1 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest, 

välja arvatud SAT IADP väärtus
Ökodisaini läbiv tegevus 2 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest, 

välja arvatud SAT IADP väärtus
SAT 5 % eespool toodud IADP/ITD väärtustest

Or. en


