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Muudatusettepanek 28
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. annab heakskiitva arvamuse komisjoni 
muudetud kujul ettepaneku kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020)11 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja 
arendustegevuse suurem mõju, ühendades 
raamprogrammi Horisont 2020 ja 
erasektori vahendid avaliku ja erasektori 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr .../2013 (millega 
kehtestatakse raamprogramm Horisont 
2020)11 eesmärk on saavutada 
teadusuuringute ja arendustegevuse suurem 
mõju, ühendades rahastamine 
raamprogrammi Horisont 2020 raames ja 
erasektori vahendid avaliku ja erasektori 
partnerluses peamistes teadusuuringute ja 
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partnerluses peamistes teadusuuringute ja 
arendustegevuse valdkondades, millega 
saab kaasa aidata Euroopa Liidu laiemate 
konkurentsivõime eesmärkide 
saavutamisele ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. Euroopa Liit võib sellises 
koostöös vastavalt otsusele 1982/2006/EÜ 
osaleda Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 kohaselt asutatud ühisettevõtete 
rahaliste osamaksete kaudu.

arendustegevuse valdkondades, millega 
saab kaasa aidata Euroopa Liidu laiemate 
konkurentsivõime eesmärkide 
saavutamisele, erainvesteeringute 
suurendamisele ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. Selline partnerlus peaks 
lähtuma pikaajalistest kohustustest, 
vastutama eesmärkide saavutamise eest 
ning järgima liidu teadusuuringute, 
arengu ja innovatsiooniga seotud 
strateegilisi eesmärke. Sellise partnerluse 
juhtimine ja toimimine peaks olema 
avatud, läbipaistev, tõhus ja tulemuslik 
ning peaks andma võrdse 
osalemisvõimaluse kõigile 
sidusrühmadele, kes tegutsevad kõnealuse 
partnerluse konkreetses valdkonnas.
Euroopa Liit võib sellises koostöös 
vastavalt otsusele 1982/2006/EÜ osaleda 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
187 kohaselt asutatud ühisettevõtete 
rahaliste osamaksete kaudu.

__________________ __________________
11 ELT ... (H2020 FP). 11 ELT ... (H2020 FP).

Or. en

Muudatusettepanek 31
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020)11 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja 
arendustegevuse suurem mõju, ühendades 
raamprogrammi Horisont 2020 ja 
erasektori vahendid avaliku ja erasektori 
partnerluses peamistes teadusuuringute ja 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020)11 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja 
arendustegevuse suurem mõju, ühendades 
raamprogrammi Horisont 2020 ja 
erasektori vahendid avaliku ja erasektori 
partnerluses peamistes teadusuuringute ja 
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arendustegevuse valdkondades, millega 
saab kaasa aidata Euroopa Liidu laiemate 
konkurentsivõime eesmärkide 
saavutamisele ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. Euroopa Liit võib sellises 
koostöös vastavalt otsusele 1982/2006/EÜ 
osaleda Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 kohaselt asutatud ühisettevõtete 
rahaliste osamaksete kaudu.

arendustegevuse valdkondades, millega 
saab kaasa aidata Euroopa Liidu laiemate 
konkurentsivõime eesmärkide 
saavutamisele, erainvesteeringute 
suurendamisele ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. Selline partnerlus peaks 
lähtuma pikaajalistest kohustustest, 
sealhulgas kõigi partnerite 
tasakaalustatud panusest, vastutama 
eesmärkide saavutamise eest ning järgima 
liidu teadusuuringute, arengu ja 
innovatsiooniga seotud strateegilisi
eesmärke. Sellise partnerluse juhtimine ja 
toimimine peaks olema avatud, 
läbipaistev, tõhus ja tulemuslik ning 
peaks andma osalemisvõimaluse väga 
erinevatele sidusrühmadele, kes 
tegutsevad kõnealuse partnerluse 
konkreetses valdkonnas. Euroopa Liit võib 
sellises koostöös vastavalt otsusele 
1982/2006/EÜ osaleda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 187 kohaselt 
asutatud ühisettevõtete rahaliste 
osamaksete kaudu.

__________________ __________________
11 ELT ... (H2020 FP). 11 ELT ... (H2020 FP).

Or. en

(Vt raamprogrammi Horisont 2020 määruse artiklit 19.)

Selgitus

See muudatus rõhutab olulist põhimõtet, mis lepiti kokku raamprogrammi Horisont 2020 
läbirääkimiste käigus seoses ühiste tehnoloogiaalgatuste ja nende ülesannetega.

Muudatusettepanek 32
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vastavalt nõukogu ... 2013. aasta (5) Vastavalt nõukogu ... 2013. aasta 
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otsusele .../2013/EL, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogramm,12 tuleks 
täiendavat toetust anda otsuse 
1982/2006/EÜ alusel asutatud 
ühisettevõtetele otsuses .../2013/EL 
määratletud tingimustel.

määrusele (EL) nr .../2013 
[raamprogramm Horisont 2020] ja ... 
2013. aasta otsusele .../2013/EL, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogramm,12 tuleks 
täiendavat toetust anda otsuse 
1982/2006/EÜ alusel asutatud 
ühisettevõtetele otsuses .../2013/EL 
määratletud tingimustel.

__________________ __________________
12 ELT ... (H2020 SP). 12 ELT... (H2020 SP).

Or. en

Selgitus

Lisaks eriprogrammile tuleks osutada ka raamprogrammile, mis on oluline, et tõendada 
vastavust raamprogrammi artiklile 19 ja selles esitatud põhimõtetele.

Muudatusettepanek 33
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vastavalt nõukogu ... 2013. aasta 
otsusele .../2013/EL, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogramm,12 tuleks
täiendavat toetust anda otsuse 
1982/2006/EÜ alusel asutatud 
ühisettevõtetele otsuses .../2013/EL 
määratletud tingimustel.

(5) Vastavalt nõukogu ... 2013. aasta 
otsusele .../2013/EL, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogramm,12 võib
täiendavat toetust anda otsuse 
1982/2006/EÜ alusel asutatud 
ühisettevõtetele otsuses .../2013/EL 
määratletud tingimustel.

__________________ __________________
12 ELT ... (H2020 eriprogramm). 12 ELT ... (H2020 eriprogramm).

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nende panus peaks olema seotud ka 
liikmete või nende koosseisuliste üksuste, 
välja arvatud liidu, täiendava tegevusega, 
mida täpsustatakse täiendavas 
tegevuskavas. Et saada tugevdavast 
mõjust asjakohane ülevaade, tuleb 
kõnealuseid täiendavaid meetmeid 
käsitleda kui panust kütuseelementide ja 
vesiniku valdkonna ühisesse laiemasse 
tehnoloogiaalgatusse.

(11) Nende panus, mis on seotud ka 
liikmete või nende koosseisuliste üksuste, 
välja arvatud liidu, täiendava tegevusega, 
mida täpsustatakse täiendavas 
tegevuskavas, tuleks kindlaks määrata.
Kõnealused panused toetavad 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse laiemaid 
eesmärke, kuid neid ei tohiks otseselt 
käsitleda kui ettevõttesse tehtavaid 
mitterahalisi toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nende panus peaks olema seotud ka 
liikmete või nende koosseisuliste üksuste, 
välja arvatud liidu, täiendava tegevusega, 
mida täpsustatakse täiendavas 
tegevuskavas. Et saada tugevdavast mõjust 
asjakohane ülevaade, tuleb kõnealuseid 
täiendavaid meetmeid käsitleda kui panust 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühisesse laiemasse tehnoloogiaalgatusse.

(11) Nende panus peaks olema seotud ka 
liikmete või nende koosseisuliste üksuste, 
välja arvatud liidu, täiendava tegevusega, 
mida täpsustatakse täiendavas 
tegevuskavas ja mis esitatakse 
aastaaruandes. Et saada tugevdavast 
mõjust asjakohane ülevaade, tuleb 
kõnealuseid täiendavaid meetmeid 
käsitleda kui panust kütuseelementide ja 
vesiniku valdkonna ühisesse laiemasse 
tehnoloogiaalgatusse.

Or. en
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(Vt artikli 4 lõike 4 muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 36
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Iga vastav institutsioon võib olla 
koordinaatori osaline valitud projektis. 
Vastavalt konkreetse poliitika nõuetele või 
tööplaanis ettenähtud tegevuse iseloomule 
ja eesmärkidele võib nõuda, et 
koordinaator oleks muude liikmete kui 
liidu koosseisu kuuluv üksus kooskõlas 
määrusega (EL) nr .../2013 
[raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad].

Or. en

Muudatusettepanek 37
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liidu rahalist toetust tuleks hallata 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ja asjakohaste eelarve kaudse 
täitmise eeskirjadega, mis on sätestatud 
määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 ja 
komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta 
delegeeritud määruses (EL) nr 1268/2012, 
mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 kohaldamise eeskirju18.

(15) Liidu rahalist toetust tuleks hallata 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ja asjakohaste eelarve kaudse 
täitmise eeskirjadega, mis on sätestatud 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 
60 lõigetes 1–4 ja komisjoni 29. oktoobri 
2012. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 
1268/2012, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 kohaldamise 
eeskirju18.

__________________ __________________
18 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1. 18 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.



AM\1011987ET.doc 9/67 PE524.727v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 38
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjoni siseaudiitoril peaksid teise 
ühisettevõtte suhtes olema samasugused 
volitused, nagu tal on komisjoni suhtes.

(18) Komisjoni siseaudiitoril peaksid 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna
teise ühisettevõtte suhtes olema 
samasugused volitused, nagu tal on 
komisjoni suhtes. Samad volitused on ka 
Euroopa Kontrollikojal ja Euroopa 
Parlamendil.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikele 1 võidakse liidu 
moodustatud üksuste, asutuse või ametite 
asutamisaktides välistada kontrollikoja 
õigust kontrollida nende üksuste, asutuste 
või ametite raamatupidamisaruannete 
kõiki tulusid ja kulusid. Vastavalt 
määruse (EÜ, Euratom) nr 966/2012 
artikkel 60 lõikele 5 peab määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 
viidatud asutuste raamatupidamist 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
mis peab esitama muu hulgas oma 
arvamuse raamatupidamisaruannete 
usaldusväärsuse ja seaduslikkuse ja selle 
aluseks olevate tehingute kohta. Vajadus 

välja jäetud
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vältida arvete kahekordset läbivaatamist 
on põhjus, miks kontrollikoda ei peaks 
kontrollima kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte 
raamatupidamist.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Ilma et see piiraks artiklis 11 
osutatud vahehindamist ning kooskõlas 
määruse (EL) nr .../2013 [raamprogramm 
Horisont 2020] artikliga 26, peaks ühiste 
tehnoloogiaalgatuste kui raamprogrammi 
Horisont 2020 konkreetsete 
rahastamisvahendite kohta tegema 
põhjaliku vahekokkuvõtte, mis 
muuhulgas hõlmaks nende avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi.

Or. en

(Vt raamprogrammi Horisont 2020 määruse artiklit 26.)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 41
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikele 1 võidakse liidu 
moodustatud üksuste, asutuse või ametite 
asutamisaktides välistada kontrollikoja 
õigust kontrollida nende üksuste, asutuste 
või ametite raamatupidamisaruannete kõiki 
tulusid ja kulusid. Vastavalt määruse (EÜ, 
Euratom) nr 966/2012 artikkel 60 lõikele 5 
peab määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 209 viidatud asutuste 
raamatupidamist kontrollima sõltumatu 
auditeerimisasutus, mis peab esitama muu 
hulgas oma arvamuse 
raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse 
ja seaduslikkuse ja selle aluseks olevate 
tehingute kohta. Vajadus vältida arvete 
kahekordset läbivaatamist on põhjus, 
miks kontrollikoda ei peaks kontrollima 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte raamatupidamist.

(19) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikele 1 võidakse liidu 
moodustatud üksuste, asutuse või ametite 
asutamisaktides välistada kontrollikoja 
õigust kontrollida nende üksuste, asutuste 
või ametite raamatupidamisaruannete kõiki 
tulusid ja kulusid. Vastavalt määruse (EÜ, 
Euratom) nr 966/2012 artikkel 60 lõikele 5 
peab määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 209 viidatud asutuste 
raamatupidamist kontrollima sõltumatu 
auditeerimisasutus, mis peab esitama muu 
hulgas oma arvamuse 
raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse 
ja seaduslikkuse ja selle aluseks olevate 
tehingute kohta. Hoolimata kõnealusest 
arvamusest, mis ei ole audit, on 
põhjendatud, et kontrollikoda peaks 
kontrollima kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte 
raamatupidamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Esimene ühisettevõte loodi 
ajavahemikuks, mis kestab 31. detsembrini 
2017. aastal. Kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teine ühisettevõte peaks 
jätkuvalt toetama kütuseelementide ja 
vesiniku uurimisprogrammi, laiendades 
oma tegevust muudetud reeglistiku alusel. 
Esimese ühisettevõtte reorganiseerimist 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teiseks ühisettevõtteks tuleks ühtlustada ja 
ajastada üleminekuga seitsmendalt 

(21) Esimene ühisettevõte loodi 
ajavahemikuks, mis kestab 31. detsembrini 
2017. aastal. Kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teine ühisettevõte peaks 
jätkuvalt toetama kütuseelementide ja 
vesiniku uurimisprogrammi, rakendades 
ülejäänud tegevusi, mis on kavandatud 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
uurimisprogrammides teise ühisettevõtte 
raames. Esimese ühisettevõtte 
reorganiseerimist kütuseelementide ja 
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raamprogrammilt raamprogrammile 
Horisont 2020, et tagada olemasolevate 
teadusuuringute rahaliste vahendite 
optimaalne kasutamine. Seetõttu tuleks 
õiguskindluse ja selguse huvides tunnistada 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 521/2008 ja sätestada asjakohased 
üleminekusätted,

vesiniku valdkonna teiseks ühisettevõtteks 
tuleks ühtlustada ja ajastada üleminekuga 
seitsmendalt raamprogrammilt 
raamprogrammile Horisont 2020, et tagada 
olemasolevate teadusuuringute rahaliste 
vahendite optimaalne kasutamine. Seetõttu 
tuleks õiguskindluse ja selguse huvides 
tunnistada kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 521/2008 ja sätestada asjakohased 
üleminekusätted,

Or. en

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et teine ühisettevõte üksnes rakendab ülejäänud tegevusi, mis algselt olid 
ettenähtud aastani 2017 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teadusprogrammi raames, ja 
ei midagi enamat. Kõnealuste tegevuste puhul tuleks järgida kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna vanu eeskirju ning teise ühisettevõtte tegevuste puhul uusi eeskirju. Kuna see on 
juba piisavalt tülikas, ei tohiks kõnealuseid eeskirju ajavahemikus 2014–2017 muuta.

Muudatusettepanek 43
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldeesmärki muuta 
Euroopa ühisettevõtete teadusuuringute 
ja innovatsiooni rahastamine lihtsamaks 
ja ühtlasemaks, tuleks vältida 
raamprogrammi Horisont 2020 erinevaid 
eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Pidades silmas alusuuringute 
tähtsust läbimurdvate ideede tekkel, mis 
võimaldavad tulevast innovatsiooni, tuleks 
raamprogrammi Horisont 2020 raames 
lisaks välja kuulutada projektikonkursse 
teadus- ja arendustegevuse alaseks 
koostööks kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teadusuuringute vallas ja 
samal ajal teise ühisettevõtte tegevuse 
kohta, eelkõige seoses teadusuuringutega 
tehnoloogia valmisoleku tasemete 1–4 
kohta.

Or. en

Selgitus

Vastavalt raamprogrammi Horisont 2020 määrusele tuleks ühiste tehnoloogiaalgatustega 
hõlmatud teadus- ja arendustegevus ka korrapäraselt lisada Horisont 2020 tööplaanide 
projektikonkurssi. Teise ühisettevõtte puhul peaks teadustöö toimuma samal ajal teise 
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ühisettevõtte tegevusega madalamal tehnoloogilise valmisoleku tasemel, et saavutada 
ülikoolide ja VKEde laiem kaasatus ELi rahastatud kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teadusuuringutesse õige tasakaalu tagamiseks ülemise ja alumise tehnoloogilise valmisoleku 
taseme vahel, konkurentsivõimelise teaduskeskkonna loomiseks ja innovatsiooni ergutamiseks 
tulevikus.

Muudatusettepanek 46
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 47
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 48
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Võttes nõuetekohaselt arvesse 
kavandatud koostoimet raamprogrammi 
Horisont 2020 ja struktuurifondide ning 
asjakohaste riiklike ja piirkondlike 
teadus- ja arendustegevuse 
rahastamisprogrammide vahel, tuleks 
kõiki ELi piirkondi julgustada ennetavalt 
panustama kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte tegevusse, 
näiteks toetama rahaliselt asjakohase 
teadusuuringu infrastruktuuri, koostama 
ettepanekuid, kasutama teadusuuringute 
tulemusi või asjaomaste osalejate 
võrgustike tegevust, et suurendada 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte tegevuse mõju ja selle 
majanduskasvu ning töökohtade loomise 
potentsiaali piirkondlikul tasandil.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 49
Claude Turmes
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „teine ühisettevõte”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2024.

1. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „teine ühisettevõte”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2024, mida rahastatakse 
kuni 31. detsembrini 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „teine ühisettevõte”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2024.

1. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „teine ühisettevõte”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020.

Or. en

Selgitus

Kahe põlvkonna ühiste tehnoloogiaalgatuste konkursikutsete (erinevate osalejate, eeskirjade 
ja eelarvetega) üheaegne avaldamine toob kaasa halduskulud, muudab ELi teadusuuringute 
rahastamise keerukamaks ning varjab igal aastal tegelikult kulutatud summasid. Ühiste 
tehnoloogialgatuste kestus tuleks seega viia vastavusse raamprogrammi Horisont 2020 ja 
tulevaste raamprogrammide kestusega. Teise ühisettevõtte kestuse lühendamine võimaldab 
ühisettevõttel tulla toime vähendatud eelarvega, ilma et peaks läbi vaatama planeeritud 
tegevusi.
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Muudatusettepanek 51
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „teine ühisettevõte”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2014.

1. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 187 tähenduses 
(edaspidi „teine ühisettevõte”) 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2024.

Or. ro

Muudatusettepanek 52
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa kütuseelementide ja 
vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkide saavutamisele, arendades liidus
välja tugeva, jätkusuutliku ja globaalselt 
konkurentsivõimelise kütuseelementide ja 
vesiniku sektori.

(b) aidata kaasa kütuseelementide ja 
vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkide saavutamisele, arendades liidu
liikmesriikides välja tugeva, jätkusuutliku 
ja globaalselt konkurentsivõimelise 
kütuseelementide ja vesiniku sektori ning 
suurendades selle levikut ja suutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 1



PE524.727v01-00 18/67 AM\1011987ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 vähendada transpordirakendustes
kasutatavate kütuseelemendisüsteemide 
tootmiskulusid, suurendades samal ajal 
nende kasutuskestust tavatehnoloogiaga 
konkurentsivõimelisele tasemele;

 vähendada suurveokite rakendustes, 
näiteks bussid ja laevad, kasutatavate 
kütuseelemendisüsteemide tootmiskulusid, 
suurendades samal ajal nende 
kasutuskestust tavatehnoloogiaga 
konkurentsivõimelisele tasemele;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada vesinikutootmist 
taastuvatest energiaallikatest 70 % võrra 
aastaks 2020;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaotama kiiresti kõigi vesinikutoodete 
sisalduse fossiilkütustest ja tuumaenergia 
allikatest;

Or. en
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Muudatusettepanek 56
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– näidata laiaulatuslikult, et vesinikku 
kasutades saab edendada taastuvate 
energiaallikate ühendamist 
energiasüsteemidesse, sealhulgas kasutades 
vesinikku taastuvenergia 
konkurentsivõimelise energiasalvestina.

– tingimusel et teise ühisettevõtte 
rahastamine ei moonuta turukonkurentsi, 
näidata laiaulatuslikult, et vesinikku 
kasutades saab edendada taastuvate 
energiaallikate ühendamist 
energiasüsteemidesse, sealhulgas kasutades 
vesinikku taastuvenergia 
konkurentsivõimelise energiasalvestina.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pärast avalikku konkursikutset 
võivad ühise tehnoloogiaalgatuse raames 
tegutsevad kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna projektid hõlmata kõiki 
nõuetele vastavaid institutsioone nii 
osalejate kui ka koordinaatoritena.

Or. en

Selgitus

Osalemine (ega ka koordineerimine) ei peaks piirduma üksnes liikmetega.

Muudatusettepanek 58
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Tegevusulatus

1. Selleks et täita artiklis 2 sätestatud 
eesmärke, võib kütuseelementide ja 
vesiniku valdkonna teine teadusuuringute 
programm rahastada teadus- ja 
arendustegevust, mis hõlmab 
tehnoloogilise valmisoleku tasemeid 2–6.
2. Kui teadusprogramm kütuseelementide 
ja vesiniku valdkonnas näeb ette 
innovatsioonialast tegevust, mis hõlmab 
tehnoloogilise valmisoleku tasemeid 7–8, 
siis alandatakse kaudse tegevuse 
rahastamismäära kooskõlas 
osalemiseeskirja [artikliga 22].

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 59
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu maksimaalne panus, sealhulgas 
EFTA assigneeringud, teise ühisettevõtte 
halduskulude katteks ja tegevuskuludeks 
on 700 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Liidu maksimaalne panus, sealhulgas 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) liikmesriikide sissemaksed,
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna
teise ühisettevõtte halduskulude katteks ja 
tegevuskuludeks on 700 miljonit eurot, mis 



AM\1011987ET.doc 21/67 PE524.727v01-00

ET

koosneb järgmisest:

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu maksimaalne panus, sealhulgas 
EFTA assigneeringud, teise ühisettevõtte 
halduskulude katteks ja tegevuskuludeks 
on 700 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Liidu maksimaalne panus, sealhulgas 
EFTA assigneeringud, teise ühisettevõtte 
halduskulude katteks ja tegevuskuludeks 
on 612,5 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 61
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu maksimaalne panus, sealhulgas 
EFTA assigneeringud, teise ühisettevõtte 
halduskulude katteks ja tegevuskuludeks 
on 700 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Liidu maksimaalne panus, sealhulgas 
EFTA assigneeringud, teise ühisettevõtte 
halduskulude katteks ja tegevuskuludeks 
on 612,5 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:
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Or. en

Selgitus

Kärpimine on võrdeline raamprogrammi Horisont 2020 eelarve üldise kärpimisega ning on 
vajalik, et säilitada rahastamise tasakaal ühisettevõtete ning raamprogrammis Horisont 2020 
kokkulepitud muude programmide ja prioriteetide vahel. Proportsionaalset eelarvekärbet 
tuleks kohaldada kõigi ühisettevõtete ja erasektori partnerluste suhtes.

Muudatusettepanek 62
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 600 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud toetusele,

(a) kuni 525 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud toetusele,

Or. en

Selgitus

Kärpimine on võrdeline raamprogrammi Horisont 2020 eelarve üldise kärpimisega ning on 
vajalik, et säilitada rahastamise tasakaal ühisettevõtete ning raamprogrammis Horisont 2020 
kokkulepitud muude programmide ja prioriteetide vahel. Proportsionaalset eelarvekärbet 
tuleks kohaldada kõigi ühisettevõtete ja erasektori partnerluste suhtes.

Muudatusettepanek 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 600 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud toetusele,

(a) kuni 525 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud toetusele,

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 100 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud miinimumsummat 
ületavatele täiendavatele 
rahastamiskohustustele.

(b) kuni 87,5 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud miinimumsummat 
ületavatele täiendavatele 
rahastamiskohustustele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 65
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 100 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud miinimumsummat 
ületavatele täiendavatele 
rahastamiskohustustele.

(b) kuni 87,5 miljonit eurot vastavalt artikli 
4 lõikes 1 sätestatud miinimumsummat 
ületavatele täiendavatele 
rahastamiskohustustele.
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Or. en

Selgitus

Kärpimine on võrdeline raamprogrammi Horisont 2020 eelarve üldise kärpimisega ning on 
vajalik, et säilitada rahastamise tasakaal ühisettevõtete ning raamprogrammis Horisont 2020 
kokkulepitud muude programmide ja prioriteetide vahel. Proportsionaalset eelarvekärbet 
tuleks kohaldada kõigi ühisettevõtete ja erasektori partnerluste suhtes.

Muudatusettepanek 66
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarve Horisont 2020 raamprogrammi 
rakendamiseks Horisont 2020 
eriprogrammile eraldatud assigneeringutest 
kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunkti iv ning artiklite 60 ja 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 viidatud asutuste kohta.

Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarve Horisont 2020 raamprogrammi 
rakendamiseks Horisont 2020 
eriprogrammile eraldatud assigneeringutest 
kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c 
alapunkti iv ning artikli 60 lõigete 1–4 ja 
artikli 61 asjakohaste sätetega kõnealuse 
määruse artiklis 209 viidatud asutuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 viidatud delegeerimislepingus 
käsitletakse määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõikes 3 ja artiklites 60 
ja 61 ning komisjoni delegeeritud määruse 
(EL) nr 1268/2012 artiklis 40 sätestatud 
tahke, ning muu hulgas samuti järgmist:

3. Lõikes 2 viidatud delegeerimislepingus 
käsitletakse määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 58 lõikes 3 ja artikli 60 
lõigetes 1–4 ja artiklis 61 ning komisjoni 
delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 
artiklis 40 sätestatud tahke, ning muu 
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hulgas samuti järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 68
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vajalike andmete esitamise kord, et 
tagada komisjoni suutlikkus täita talle 
antud levitamis- ja aruandekohustusi;

(d) vajalike andmete esitamise kord, et 
tagada komisjoni suutlikkus täita talle 
antud levitamis- ja aruandekohustusi, 
sealhulgas täielik teave kõigi ettepanekute 
ja toetuslepingute ja nende partnerite 
kohta, mis lisatakse raamprogrammi 
Horisont 2020 ülemaailmsesse 
andmebaasi [ECORDA] õigeaegselt;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetus teisele ühisettevõttele, mis on 
sätestatud lisas esitatud põhikirja 
paragrahvi 13 lõikes 2 ja paragrahvi 13 
lõike 3 punktis b;

(a) toetus teisele ühisettevõttele
halduskuludeks ning kaudsetes meetmetes 
osalemiseks, mis on sätestatud lisas 
esitatud põhikirja paragrahvi 13 lõikes 2 ja 
paragrahvi 13 lõike 3 punktis b;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Claude Turmes



PE524.727v01-00 26/67 AM\1011987ET.doc

ET

fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 1 sätestatud ajavahemikul 
sooritatavad muude liikmete, välja 
arvatud liidu või nende koosseisu 
kuuluvate üksuste antavad mitterahalised 
toetused vähemalt 300 miljonit eurot, mis 
vastavad nende kuludele väljaspool teise 
ühisettevõtte tööplaani korraldatud 
täiendavale tegevusele, mis aitab 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärke 
saavutada. Selliste kulude katteks 
võidakse anda toetust teistest liidu 
rahastamisprogrammidest vastavalt 
kohaldatavatele eeskirjadele ja 
menetlustele. Sellisel juhul ei tohi liidu 
panusega asendada muude liikmete, välja 
arvatud liidu või nende koosseisu 
kuuluvate üksuste tehtavaid mitterahalisi 
osamakseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 71
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis b viidatud kulude katteks ei anta 
teise ühisettevõtte rahalist toetust. Vastav 
tegevus peab olema sätestatud iga-aastases 
täiendavas tegevuskavas, milles näidatakse 
selliste toetuste hinnanguline väärtus.

Muude liikmete, välja arvatud liidu või 
nende koosseisu kuuluvate üksuste poolt 
käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul antavad täiendavad 
toetused, mis vastavad nende kuludele 
väljaspool teise ühisettevõtte tööplaani 
korraldatud täiendavale tegevusele, mis 
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aitab kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna ühise tehnoloogiaalgatuse 
eesmärke saavutada, määratletakse 
koguseliselt. Muud liidu 
rahastamisprogrammid võivad toetada 
neid kulusid vastavalt kohaldatavatele 
eeskirjadele ja menetlustele. Punktis b 
viidatud kulude katteks ei anta teise 
ühisettevõtte rahalist toetust ning neid ei 
arvestata teise ühisettevõtte mitterahalise 
toetusena. Vastav tegevus peab olema 
sätestatud iga-aastases täiendavas 
tegevuskavas, milles näidatakse selliste 
toetuste hinnanguline väärtus.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ja lisas esitatud 
põhikirja paragrahvi 13 lõike 3 punktis b 
viidatud toetuste hindamiseks kasutatakse 
osalevate üksuste tavapärast kuluarvestuse 
tava, mis vastab selles riigis kehtivatele 
raamatupidamisstandarditele, kus ettevõte 
on asutatud, ning kohaldatavaid 
rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid / rahvusvahelis
e finantsaruandluse standardeid. Kulud 
kinnitab asjaomase üksuse määratud 
sõltumatu välisaudiitor. Toetuste 
hindamise kinnitab teine ühisettevõte. 
Ebaselguse korral võib teine ühisettevõte 
hindamist auditeerida.

4. Lõike 2 punktis b ja lisas esitatud 
põhikirja paragrahvi 13 lõike 3 punktis b 
viidatud toetuste hindamiseks kasutatakse 
osalevate üksuste tavapärast kuluarvestuse 
tava, mis vastab selles riigis kehtivatele 
raamatupidamisstandarditele, kus ettevõte 
on asutatud, ning kohaldatavaid 
rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid / rahvusvahelis
e finantsaruandluse standardeid. Lisas 
esitatud põhikirja paragrahvi 13 lõike 3 
punktis b osutatud toetuste kulud kinnitab 
asjaomase üksuse määratud sõltumatu 
välisaudiitor. Toetuste hindamise kinnitab 
teine ühisettevõte. Ebaselguse korral võib 
teine ühisettevõte hindamist auditeerida. 
Asjaomane üksus esitab igal aastal oma 
täiendavate meetmete kohta üldsusele 
aruande.

Or. en
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Selgitus

Kuigi erasektoris osalejate poolt võetavad täiendavad meetmed on oodatud lisaks ühiste 
tehnoloogiaalgatuste mõjujõule, ei tuleks neid auditeerida. Täiendavaid meetmeid tuleks 
vastavalt kavandada ja läbi viia, olles selgelt kindlaks määratud nagu mitterahalised 
toetused, ning nende kohta tuleks esitada aruanne kord aastas. Kuid neid meetmeid ei rahasta 
Euroopa Liit ning seega rakendatakse nende suhtes üksnes kontrollimist ühisettevõtte kaudu.

Muudatusettepanek 73
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ja lisas esitatud 
põhikirja paragrahvi 13 lõike 3 punktis b 
viidatud toetuste hindamiseks kasutatakse 
osalevate üksuste tavapärast kuluarvestuse 
tava, mis vastab selles riigis kehtivatele 
raamatupidamisstandarditele, kus ettevõte 
on asutatud, ning kohaldatavaid 
rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid / rahvusvahelis
e finantsaruandluse standardeid. Kulud 
kinnitab asjaomase üksuse määratud 
sõltumatu välisaudiitor. Toetuste 
hindamise kinnitab teine ühisettevõte. 
Ebaselguse korral võib teine ühisettevõte
hindamist auditeerida.

4. Lõike 2 punktis b ja lisas esitatud 
põhikirja paragrahvi 13 lõike 3 punktis b 
viidatud toetuste hindamiseks kasutatakse 
osalevate üksuste tavapärast kuluarvestuse 
tava, mis vastab selles riigis kehtivatele 
raamatupidamisstandarditele, kus ettevõte 
on asutatud, ning kohaldatavaid 
rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid / rahvusvahelis
e finantsaruandluse standardeid. Kulud 
kinnitab asjaomase üksuse määratud 
sõltumatu välisaudiitor. Toetuste 
hindamise kinnitab teine ühisettevõte. 
Ebaselguse korral võib komisjoni 
määratud audiitor hindamist kontrollida.

Or. en

Selgitus

Algatuse täieliku sõltumatuse ja läbipaistvuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 74
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teine ühisettevõte võtab vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad vastavalt 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklile 209 ja määrusele (EL) nr ... 
(delegeeritud määrus, milles käsitletakse 
näidisfinantsmäärust asutustele, mis 
põhinevad avaliku ja erasektori 
partnerlusel).

Vaatamata käesoleva määrus artiklile 12 
võtab teine ühisettevõte vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad vastavalt 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklile 209 ja määrusele (EL) nr ... 
(delegeeritud määrus, milles käsitletakse 
näidisfinantsmäärust asutustele, mis 
põhinevad avaliku ja erasektori 
partnerlusel).

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab vastavalt personalieeskirjade 
artiklile 110 vastu personalieeskirjade 
artikli 2 lõikel 1 ja muude teenistujate 
teenistustingimuste artiklil 6 põhineva 
otsuse, millega delegeeritakse ametisse 
nimetava asutuse volitused tegevdirektorile 
ja määratletakse tingimused, mille alusel 
need volitused saab peatada. 
Tegevdirektoril on õigus neid volitusi 
delegeerida.

Juhatus võtab vastavalt personalieeskirjade 
artiklile 110 vastu personalieeskirjade 
artikli 2 lõikel 1 ja muude teenistujate 
teenistustingimuste artiklil 6 põhineva 
otsuse, millega delegeeritakse ametisse 
nimetava asutuse volitused tegevdirektorile 
ja määratletakse tingimused, mille alusel 
need volitused saab peatada. 
Tegevdirektoril on õigus neid volitusi edasi
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
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui erakorralised asjaolud seda nõuavad,
võib juhatus oma otsusega ametisse 
nimetava asutuse tegevdirektorile 
delegeeritud volitused ja tegevdirektori 
poolt edasi delegeeritud volitused ajutiselt 
peatada ja kasutada neid ise või 
delegeerida need ühele oma liikmetest või 
mõnele ühisettevõtte töötajale peale 
tegevdirektori.

Juhatus võib põhjendatud otsuse alusel 
ametisse nimetava asutuse tegevdirektorile 
delegeeritud volitused ja tegevdirektori 
poolt edasi delegeeritud volitused ajutiselt 
peatada ja kasutada neid ise või 
delegeerida need ühele oma liikmetest või 
mõnele ühisettevõtte töötajale peale 
tegevdirektori.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teisele ühisettevõttele ja selle töötajatele
kohaldatakse liidu privileege ja 
immuniteete käsitlevat protokolli.

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte tegevdirektorile ja 
juhatusele kohaldatakse liidu privileege ja 
immuniteete käsitlevat protokolli.

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
teine ühisettevõte vastavalt liikmesriikide 
seaduste ühistele põhimõtetele kõik oma 
töötajate poolt nende ülesannete täitmisel 
tekitatud kahjud.

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna
teine ühisettevõte vastavalt liikmesriikide 
seaduste ühistele põhimõtetele kõik oma 
teenistujate ja juhatuse liikmete poolt 
nende ülesannete täitmisel tekitatud 
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kahjud.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vaidluste korral, mis on seotud teise 
ühisettevõtte töötajate poolt oma 
kohustuste täitmisel tekitatud kahju 
heastamisega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse või liidu õigusega 
reguleerimata küsimuste puhul 
kohaldatakse teise ühisettevõtte 
asukohariigi õigust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 teeb 
komisjon teise ühisettevõtte 
vahehindamise, mille käigus hinnatakse 
eelkõige järgmist: liikmete, välja arvatud 
liidu, koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse. Komisjon 
edastab hindamise lõppjäreldused koos 
oma märkustega Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018.

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 teeb 
komisjon teise ühisettevõtte 
vahehindamise, mille käigus hinnatakse 
eelkõige järgmist: liikmete, välja arvatud 
liidu, koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse. See sisaldab 
erinevatele projektidele kulutatud 
summade üksikasjalikku jaotust ning 
seda, mida on nende summade abil ära 
tehtud. Komisjon edastab hindamise 
lõppjäreldused koos oma märkustega 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 30. 
juuniks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 teeb 
komisjon teise ühisettevõtte 
vahehindamise, mille käigus hinnatakse 
eelkõige järgmist: liikmete, välja arvatud 
liidu, koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse. Komisjon 
edastab hindamise lõppjäreldused koos 
oma märkustega Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018.

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 teeb 
komisjon teise ühisettevõtte 
vahehindamise, mille käigus hinnatakse 
eelkõige järgmist: liikmete, välja arvatud 
liidu, koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse. Komisjon 
edastab hindamise lõppjäreldused koos 
oma märkustega Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018. 
Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte vahehindamine on 
raamprogrammi Horisont 2020 
vahehindamise osa ja need koostatakse 
koos.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek esitab raamprogrammi Horisont 2020 määruse artikli 26 
muudatused, kus on selgelt öeldud, et ühised tehnoloogiaalgatused on raamprogrammi 
Horisont 2020 vahehindamise osa ja on sellesse kaasatud.

Muudatusettepanek 83
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 teeb 
komisjon teise ühisettevõtte 
vahehindamise, mille käigus hinnatakse 
eelkõige järgmist: liikmete, välja arvatud 
liidu, koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse. Komisjon 
edastab hindamise lõppjäreldused koos 
oma märkustega Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2018.

1. Hiljemalt 30. juuniks 2017 teeb 
komisjon teise ühisettevõtte 
vahehindamise, mille käigus hinnatakse 
eelkõige järgmist: liikmete, välja arvatud 
liidu, koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse. Komisjon 
edastab hindamise lõppjäreldused koos 
oma märkustega Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 31. detsembriks 2017.

Or. ro

Muudatusettepanek 84
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 teeb
komisjon teise ühisettevõtte 
vahehindamise, mille käigus hinnatakse 
eelkõige järgmist: liikmete, välja arvatud 
liidu, koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse. Komisjon 
edastab hindamise lõppjäreldused koos 
oma märkustega Euroopa Parlamendile 

1. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 
korraldab komisjon teise ühisettevõtte 
välise vahehindamise, mille käigus 
hinnatakse eelkõige järgmist: 
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ja nõukogule 30. juuniks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 85
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmete, välja arvatud liidu, 
koosseisu kuuluvate üksuste, samuti 
muude juriidiliste isikute osalemise ulatus 
ja panus kaudsesse tegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 86
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Teise ühisettevõtte panust artikli 2 
lõike 1 punktis b sätestatud 
eesmärkidesse, mida muu hulgas on 
hinnatud järgmiste tulemuslikkuse 
näitajate põhjal: eelretsenseeritud 
avaldatud dokumendid ja nende 
mõjutegur; toimikutesse talletatud ja 
litsentseeritud patentide arv; saavutatud 
tehnoloogiaalased edusammud 
mõõdetuna tehnoloogilise valmisoleku 
taseme skaalal; alustavate ettevõtete arv; 
uutest toodetest või rakendustest 
tulenevad rahavood; loodud töökohtade 
arv; ELi-välise sektoriga 
konkurentsivõimeline võrdlusuuring. 

Or. en
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Muudatusettepanek 87
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Teise ühisettevõtte panus 
kvantifitseeritaval kujul artikli 2 lõikes 2 
sätestatud konkreetsetesse tehnilistesse 
eesmärkidesse, samuti sellise 
tehnikaarengu majandusliku väärtuse 
hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 88
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Komisjon edastab hindamise 
lõppjäreldused koos oma märkustega 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
30. juuniks 2018.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte eelarve võib 
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läbi vaadata vahekokkuvõtte koostamise 
ajal.

Or. en

(Vt põhjendus 20 a.)

Selgitus

Sõltuvalt vahehindamise tulemustest ning arvestades kõiki muid asjakohaseid tegureid, tuleks 
teise ühisettevõtte eelarve kohandamise võimalus lisada teise ühisettevõtte põhiõigusakti. 
Üldiselt tuleks viide eelarve läbivaatamise võimaluse kohta vahekokkuvõtte koostamise ajal 
lisada ka vastavalt muude ühisettevõtete alusaktidesse.

Muudatusettepanek 90
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kuue kuu jooksul pärast teise 
ühisettevõtte likvideerimisest, kuid mitte 
hiljem kui kaks aastat pärast lisas esitatud 
põhikirja paragrahvis 21 viidatud tegevuse 
lõpetamise menetluse algust teeb komisjon 
teise ühisettevõtte lõpphindamise. 
Lõpphindamise tulemused esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3. Kuue kuu jooksul pärast teise 
ühisettevõtte likvideerimisest, kuid mitte 
hiljem kui kaks aastat pärast lisas esitatud 
põhikirja paragrahvis 21 viidatud tegevuse 
lõpetamise menetluse algust toetab
komisjon teise ühisettevõtte välist 
lõpphindamist, mis hõlmab vähemalt 
vahehindamise käigus hinnatud elemente. 
Lõpphindamise tulemused esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 1. Kütuseelementide ja vesiniku 
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liidu toetusega teisele ühisettevõttele 
sisaldub heakskiidus, mille annab Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse põhjal
komisjonile eelarve täimise kohta Euroopa 
Liidu asutamislepingu artiklis 319 
sätestatud menetlust järgides.

valdkonna teise ühisettevõtte eelarve 
täitmisele annab heakskiidu Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel
Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklis 319 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklites 164–166 sätestatud 
menetluse järgi ning tuginedes 
kontrollikoja auditiaruandele.

Or. fr

Selgitus

Ühisettevõtete suhtes tuleb kohaldada samu Euroopa Kontrollikoja auditikontrolle ning 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusi nagu kohaldatakse Euroopa Komisjonile 
koos Euroopa Parlamendi eelarve- ja poliitilise kontrolliga.

Muudatusettepanek 92
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega teisele ühisettevõttele 
sisaldub heakskiidus, mille annab Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse põhjal 
komisjonile eelarve täimise kohta Euroopa 
Liidu asutamislepingu artiklis 319 
sätestatud menetlust järgides.

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

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)
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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. See menetlus ei tähenda tagasivõtmist, vaid lihtsalt tegevdirektori kohustust 
anda oma lahkumine juhatuse kätesse, kes teeb otsuse edasise tegevuse kohta.

Muudatusettepanek 94
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 neist 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.
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Muudatusettepanek 95
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise ühisettevõtte rahastatavatele 
meetmetele kohaldatakse määrust (EL) nr 
... (teadusuuringute ja innovatsiooni
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad). 
Vastavalt kõnealusele määrusele loetakse 
teist ühisettevõtet rahastamisasutuseks, 
mistõttu ta on kohustatud andma lisas 
esitatud põhikirja paragrahvis 1 viidatud 
kaudsete meetmete elluviimiseks rahalist 
toetust.

Teise ühisettevõtte rahastatavatele 
meetmetele kohaldatakse määrust (EL) nr 
... (teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad) ja 
nende rakendamisega seotud komisjoni 
otsuseid. Vastavalt kõnealusele määrusele 
loetakse teist ühisettevõtet 
rahastamisasutuseks, mistõttu ta on 
kohustatud andma lisas esitatud põhikirja 
paragrahvis 1 viidatud kaudsete meetmete 
elluviimiseks rahalist toetust.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 96
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse (EL) nr .../2013 
[raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad] artikli 8 lõikele 5 
võivad tööplaanid pakkuda põhjendatud 
lisatingimusi vastavalt konkreetsetele 
poliitilistele nõudmistele või meetmete 
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iseloomule ja eesmärkidele, muu hulgas 
seda, et koordinaatorid on muu liikme kui 
liidu koosseisu kuuluvad üksused. See ei 
tohi mingil tingimusel ja kogu programmi 
vältel kehtestada põhjendamatuid 
tingimusi või piirata taotlevate üksuste 
muutmist liikme koosseisu kuuluvateks 
üksusteks; avatuse ja läbipaistvuse 
põhimõtet kohaldatakse teise ühisettevõtte 
kogu kestuse jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse (EL) nr .../2013 
[raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad] artikli 8 lõikele 5 
võivad tööplaanid pakkuda põhjendatud 
lisatingimusi vastavalt konkreetsetele 
poliitilistele nõudmistele või meetmete 
iseloomule ja eesmärkidele, muuhulgas, 
et koordinaatorid on muude liikmete kui 
liidu või nende koosseisu kuuluvad 
üksused.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõttega 
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vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklile 35, artikli 60 
lõikele 1 ja artikli 128 lõikele 1 ning 
käesoleva määruse artiklile 16 
avaldatakse teise ühisettevõtte 
korraldatavad konkursikutsed veebipõhise 
raamprogrammi Horisont 2020 osalejate 
portaalis.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 99
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Määruses (EÜ) nr 521/2008 viidatud 
kasutamata assigneeringud kantakse üle 
teisele ühisettevõttele.

5. Üksnes esimese ühisettevõtte 
konkursikutse halduskulude katmiseks 
vajalikud assigneeringud kantakse üle 
teisele ühisettevõttele määruses (EÜ) nr 
521/2008 viidatud kasutamata
assigneeringutest. 

Or. en

Muudatusettepanek 100
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetama rahaliselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni kaudseid meetmeid, 
peamiselt toetuste/stipendiumitega;

(a) toetama rahaliselt teadusuuringute ja 
innovatsiooni kaudseid meetmeid, 
peamiselt toetuste/stipendiumitega, mis 
määratakse avalike konkursikutsete 
kaudu osalejatele;

Or. en

Muudatusettepanek 101
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) õigeaegselt esitama projektikonkursi 
teate, tagama juurdepääsu 
õigusdokumentidele ja
hindamisprotsessile ning tulemuste 
läbipaistvuse;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel mittetulundusühing 
New Energy World Industry AISBL, 
asutatud vastavalt Belgia õigusele 
(registreerimisnumber 890025478, alalise 
asukohaga Brüsselis, Belgias) (edaspidi 
„tööstusrühmitus”), ja

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
selle juhtimise eest vastutava organi üle 
peetud nõupidamiste alusel 
mittetulundusühing New Energy World 
Industry AISBL, asutatud vastavalt Belgia 
õigusele (registreerimisnumber 890025478, 
alalise asukohaga Brüsselis, Belgias) 
(edaspidi „tööstusrühmitus”), ja
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Or. fr

Muudatusettepanek 103
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel mittetulundusühing 
New European Research Grouping on Fuel 
Cells and Hydrogen AISBL, asutatud 
vastavalt Belgia õigusele 
(registreerimisnumber: 0897.679.372, 
alalise asukohaga Brüsselis, Belgias) 
(edaspidi „teadusrühmitus”).

(c) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
selle juhtimise eest vastutava organi üle 
peetud nõupidamiste alusel 
mittetulundusühing New European 
Research Grouping on Fuel Cells and 
Hydrogen AISBL, asutatud vastavalt 
Belgia õigusele (registreerimisnumber: 
0897.679.372, alalise asukohaga Brüsselis,
Belgias) (edaspidi „teadusrühmitus”).

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liige võib lõpetada oma liikmelisuse 
teises ühisettevõttes. Liikmelisuse 
lõpetamine jõustub pöördumatult kuus 
kuud pärast sellest teatamist muudele 
liikmetele. Sellest ajast alates vabastatakse 
endine liige kõikidest kohustustest, välja 
arvatud nendest, mis on juba eelnevalt 
kinnitatud või tekkinud teises 
ühisettevõttes enne liikmelisusest 
loobumist.

1. Iga liige võib lõpetada oma liikmelisuse 
teises ühisettevõttes. Liikmelisuse 
lõpetamine jõustub pöördumatult kuus 
kuud pärast sellest teatamist muudele 
liikmetele. Sellest ajast alates vabastatakse 
endine liige kõikidest kohustustest, välja 
arvatud nendest, mis on juba eelnevalt 
kinnitatud või tekkinud teises 
ühisettevõttes enne liikmelisusest 
loobumist. Liikmelisuse lõpetamise korral 
luuakse kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte ja 
liikmelisust lõpetava liikme vahel 
arveldusarve rahaliste kohustuste 
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täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 3. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teise ühisettevõtte liikmelisust ei tohi 
üle anda kolmandatele isikutele juhatuse 
eelneva nõusolekuta.

2. Teise ühisettevõtte liikmelisust ei tohi 
üle anda kolmandatele isikutele juhatuse 
eelneva nõusolekuta. Sellisest nõusolekust 
teavitatakse komisjoni, kellel on õigus 
avaldada vastuseisu.

Or. fr



AM\1011987ET.doc 45/67 PE524.727v01-00

ET

Muudatusettepanek 107
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kolm Euroopa Komisjoni esindajat; (a) viis Euroopa Komisjoni esindajat;

Or. en

Selgitus

Varasemal rahastamisperioodil oli viis Euroopa Komisjoni esindajat.

Muudatusettepanek 108
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on 50 % hääleõigusest. 
Komisjoni hääled on jagamatud. 
Tööstusrühmitusel peab olema 43 %
hääleõigusest ja teadusrühmitusel 7 % 
hääleõigusest. Liikmed peavad andma 
endast parima, et saavutada konsensust. 
Konsensuse puudumisel teeb juhatus 
otsused kolme neljandikulise 
häälteenamusega, arvestades sealhulgas ka 
nende hääli, keda polnud kohal.

1. Komisjonil on 51 % hääleõigusest. 
Komisjoni hääled on jagamatud. 
Tööstusrühmitusel peab olema 42 %
hääleõigusest ja teadusrühmitusel 7 % 
hääleõigusest. Liikmed peavad andma 
endast parima, et saavutada konsensust. 
Konsensuse puudumisel teeb juhatus 
otsused kolme neljandikulise 
häälteenamusega, arvestades sealhulgas ka 
nende hääli, keda polnud kohal.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate grupi eesistujal on õigus 
osaleda juhatuse koosolekutel vaatlejana.

Riikide esindajate grupi eesistujal on õigus 
osaleda juhatuse koosolekutel ja 
aruteludes, kuid tal puudub hääleõigus.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 110
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 111
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 112
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt 3 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sidusrühmade foorumi eesistujal on õigus 
osaleda juhatuse koosolekutel ja 
aruteludes, kuid tal puudub hääleõigus.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 113
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab ise vastu oma töökorra 
eeskirjad.

Juhatus võtab ise vastu oma töökorra 
eeskirjad ja teeb need üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 114
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 115
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kinnitama ja tegema üldsusele 
kättesaadavaks avatud ja läbipaistvad 
eeskirjad taotlevate üksuste muutmiseks 
liikme koosseisu kuuluvateks üksusteks;

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) määrama ametisse tegevdirektori, jätma 
pikendamata või pikendama tema 
ametiaega, juhendama ja jälgima tema töö 
tulemuslikkust;

(e) määrama ametisse tegevdirektori, 
tagandama ta ametist, pikendama tema 
ametiaega, juhendama ja jälgima tema töö 
tulemuslikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) nimetama 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

Selgitus

Aruandeid heakskiitva asutuse ülesanne on nimetada sõltumatu auditeerimisasutus, kelle 
ülesandeks on esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 5 sätestatud arvamus. Läbipaistvuse nimel tehakse ettepanek, et nimetamine 
toimuks avaliku hankemenetluse alusel.

Muudatusettepanek 118
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – punkt 2 – alapunkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kinnitama konkursikutsed ning 
vastavalt vajadusele asjaomased 
dokumentide esitamise, hindamise, valiku 
tegemise, lepingu sõlmimise ja 
läbivaatamise eeskirjad;

(l) kinnitama konkursikutsed;

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi Horisont 2020 dokumentide esitamise, hindamise, valiku tegemise, lepingu 
sõlmimise ja läbivaatamise eeskirjad kohaldatakse vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek 119
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – punkt 2 – alapunkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kinnitama konkursikutsed ning vastavalt 
vajadusele asjaomased dokumentide 
esitamise, hindamise, valiku tegemise, 
lepingu sõlmimise ja läbivaatamise 
eeskirjad;

(l) kinnitama konkursikutsed ning vastavalt 
vajadusele asjaomased dokumentide 
esitamise, hindamise, valiku tegemise, 
lepingu sõlmimise, läbivaatamise eeskirjad 
ja läbipaistvuse nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) kinnitama rahastamiseks valitud 
meetmete nimekirja;

(m) kinnitama rahastamiseks valitud 
meetmete nimekirja pingerea alusel, mille 
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on koostanud sõltumatute ekspertide 
rühm kooskõlas määruse (EL) nr .../2013 
[raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad] artikliga 37;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s a) teavitama korrapäraselt riikide 
esindajate rühma ja teaduskomiteed 
kõigist küsimustest seoses nende 
nõuandva rolliga.

Or. en

Selgitus

Selleks et riikide esindajate rühm, teaduskomitee ja sidusrühmade foorum saaksid anda nõu 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teisele ühisettevõttele, peaksid nad saama piisavalt 
teavet kõigi oluliste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 122
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse 
juhatus, valides kandidaate Euroopa 
Komisjoni esitatud nimekirjast, järgides 
avalikku ja läbipaistvat valimisprotseduuri. 
Komisjon kaasab teise ühisettevõtte 
valimismenetlusse vastavalt vajadusele 
teisi liikmeid.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse 
juhatus, valides kandidaate Euroopa 
Komisjoni esitatud nimekirjast, järgides 
avalikku ja läbipaistvat valimisprotseduuri. 
Komisjon kaasab teise ühisettevõtte 
valimismenetlusse vastavalt vajadusele 
teisi liikmeid. Euroopa Parlamendil on 
õigus avaldada vastuseisu.
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Or. fr

Muudatusettepanek 123
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevdirektor peab iseseisvalt täitma 
eelkõige järgnevaid otsuseid:

4. Tegevdirektor peab täitma eelkõige 
järgnevaid otsuseid:

Or. fr

Selgitus

Tegevdirektor ei pea olema sõltumatu – sarnaselt töötajatele allub ka tema eelkõige 
juhatusele, ning peab lähtuma ELi üldistest huvidest ja teistest osalejatest.

Muudatusettepanek 124
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitama juhatusele kinnitamiseks 
raamatupidamise aastaaruande;

(c) võtma vastu raamatupidamise 
aruande, et esitada see juhatusele 
kinnitamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 125
Christian Ehler

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

(i a) koostama igal aastal aruande teadus-
ja arendustegevuse kohta koostöös 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte 
kommunikatsiooniosakonnaga;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 126
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) korraldama avaliku hankemenetluse, 
mille alusel määrab juhatus 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 127
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) soovituste järelmeetmete võtmine, 
mis tulenevad kütuseelementide ja 
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vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 
vahehindamisest või mis tahes muust teise 
ühisettevõtte tegevuse õigeaegsest 
asjakohasest hindamisest;

Or. en

Selgitus

Ametlikult ettenähtud hindamise piisava mõju tagamiseks ja ühisettevõtte juhtimiskvaliteedi 
parandamiseks peaks tegevdirektor vastutama mis tahes asjakohaste soovituste järelmeetmete 
eest.

Muudatusettepanek 128
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegeleb tööplaanis ettenähtud 
pakkumiskutsetega ning haldab lepinguid 
ja otsuseid ja sealhulgas nende 
kooskõlastamist;

(b) tegeleb tööplaanis ettenähtud 
pakkumiskutsetega, sealhulgas 
sõltumatute ekspertide paneeli 
hindamisega, ning haldab lepinguid ja 
otsuseid ja sealhulgas nende 
kooskõlastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teostab järelevalvet teabe- ja 
edendamissüsteemi üle laiema osalemise 
eesmärgil ühisettevõtte tegevuses, eelkõige 
konkursikutsed, sealhulgas viide riikliku 
kontaktpunkti süsteemile;
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Or. en

Muudatusettepanek 130
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomiteesse kuulub kuni üheksa
liiget; eesistuja valitakse selle liikmete 
hulgast.

1. Teaduskomiteesse kuulub 28 liiget, igast 
liikmesriigist üks, kes on määratud 
kaheks aastaks, mida on võimalik 
pikendada. Rühm valib eesistuja selle 
liikmete hulgast üheks aastaks. Selle 
koosseis järgib raamprogrammi Horisont 
2020 artiklis 16 sätestatud soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet.

Or. ro

Muudatusettepanek 131
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmed esindavad tasakaalustatult 
ülemaailmselt tunnustatud eksperte teaduse 
ja tööstuse alalt ja reguleerivatest 
asutustest. Teaduskomitee liikmetel peab 
olema kollektiivselt vajalik teaduslik 
pädevus ja teadmised, mis hõlmavad 
tehnilist valdkonda ja mida on vaja 
teaduspõhiste soovituste tegemiseks teisele 
ühisettevõttele.

2. Liikmed esindavad tasakaalustatult 
ülemaailmselt tunnustatud eksperte teaduse 
ja tööstuse alalt ja reguleerivatest 
asutustest. Teaduskomitee liikmetel peab 
olema kollektiivselt vajalik teaduslik 
pädevus ja teadmised, mis hõlmavad 
tehnilist valdkonda ja mida on vaja 
teaduspõhiste soovituste tegemiseks teisele 
ühisettevõttele. Selle koosseisus püütakse 
saavutada sooline tasakaal kooskõlas 
määruse (EL) nr …/2013 
[raamprogramm Horisont 2020] 
artikliga 16.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõustama teaduslike prioriteetide 
valikut, mida tuleb käsitleda iga-aastases 
tööplaanis;

(a) nõustama teaduslike prioriteetide 
valikut, mida tuleb käsitleda iga-aastases 
tööplaanis, sealhulgas konkursikutse 
projekti tekstides;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nõustama teaduslike prioriteetide 
valikut, mida tuleb käsitleda strateegiliste 
teadusuuringute kavas;

Or. en

Muudatusettepanek 134
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduskomitee tuleb kokku vähemalt 
üks kord aastas. Koosolekud kutsub kokku 
rühma eesistuja.

5. Teaduskomitee tuleb kokku vähemalt 
kaks korda aastas. Koosolekud kutsub 
kokku rühma eesistuja.

Or. en
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Muudatusettepanek 135
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduskomitee tuleb kokku vähemalt 
üks kord aastas. Koosolekud kutsub kokku 
rühma eesistuja.

5. Teaduskomitee tuleb kokku vähemalt 
kaks korda aastas. Koosolekud kutsub 
kokku rühma eesistuja.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduskomitee tuleb kokku vähemalt 
üks kord aastas. Koosolekud kutsub kokku 
rühma eesistuja.

5. Teaduskomitee tuleb kokku vähemalt 
kaks korda aastas. Koosolekud kutsub 
kokku rühma eesistuja.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selleks et teaduskomitee saaks anda nõu teisele ühisettevõttele, peaks ta saama piisavalt 
teavet kõigi oluliste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 138
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra.

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

Or. en

Muudatusettepanek 139
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seosed raamprogrammiga Horisont 
2020;

(c) kooskõla raamprogrammiga Horisont 
2020;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 3 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 142
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selleks et riikide esindajate rühm saaks anda nõu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teisele ühisettevõttele, peaks ta saama piisavalt teavet kõigi oluliste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 143
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Teises ühisettevõttes osalevate riikide 
esindajate rühm võtab vastu oma töökorra.

6. Teises ühisettevõttes osalevate riikide 
esindajate rühm võtab vastu oma töökorra 
ja teeb selle üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 144
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva paragrahvi punktides 3, 4 
ja 5 osutatud riikide esindajate rühma 
kohustuste täitmiseks esitab tegevdirektor 
kogu asjakohase teabe konkursikutsete 
tulemuste, osalevate riikide ja osalejate 
kohta, sealhulgas finantsandmed ja 
üksikasjalik teave liikmete mitterahaliste 
sissemaksete kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 145
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 12. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sidusrühmade foorumit teavitatakse 
teise ühisettevõtte tegevustest ning 
palutakse neil esitada oma märkused.

2. Sidusrühmade foorumit teavitatakse 
teise ühisettevõtte tegevustest 
korrapäraselt, eelkõige kütuseelementide 
ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 
panuse kohta kaudsetesse meetmetesse, 
iga konkursikutse ja projekti rakendamise 
kohta, teiste liidu asjakohaste 
programmidega koostoime kohta, teise 
ühisettevõtte eelarve täitmise ning 
teadustulemuste levitamise ja kasutamise 
kohta, ning palutakse neil esitada oma 
märkused.

Or. en

Selgitus

Selleks et sidusrühmade foorum saaks anda nõu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna
teisele ühisettevõttele, peaks ta saama piisavalt teavet kõigi oluliste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 146
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 12. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sidusrühmade foorumit teavitatakse 
teise ühisettevõtte tegevustest ning 
palutakse neil esitada oma märkused.

2. Sidusrühmade foorumit teavitatakse 
korrapäraselt teise ühisettevõtte 
tegevustest ning palutakse neil esitada oma 
märkused.
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Or. en

Muudatusettepanek 147
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14 a. jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. Kui mõni kütuseelementide ja 
vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte 
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 
pakutud korrigeerimismenetlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 148
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. jagu – punkt 1 – lõik 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rahastamiseks valitud tegevus, 
sealhulgas osalejate, sealhulgas VKEde, 
liikide kaupa ja riikide kaupa, näidates 
teise ühisettevõtte toetust osalejate ja 
tegevuse lõikes.

(c) rahastamiseks valitud tegevus, 
sealhulgas osalejate, sealhulgas VKEde, 
liikide kaupa ja riikide statistika kaupa, 
näidates teise ühisettevõtte rahalist toetust 
osalejate ja tegevuse lõikes.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teine ühisettevõte esitab igal aastal 
komisjonile aruande vastavalt määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikele 5.

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

Kahe kuu jooksul pärast iga 
majandusaasta lõppu esitab tegevdirektor 
kontrollikojale raamatupidamise 
aastaaruande ja eelmise aasta bilansi. 
Kontrollikoda võib teostada kontrolli, 
sealhulgas kohapealset kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. jagu – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Teise ühisettevõtte raamatupidamist 
kontrollib kontrollikoda 
heakskiitmismenetluse raames. Oma töös 
võtab kontrollikoda arvesse sõltumatu 
auditeerimisasutuse tehtud tööd, kellele 
on antud ülesandeks esitada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõikes 5 
sätestatud aruandeid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 151
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. jagu – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Teise ühisettevõtte raamatupidamist 
kontrollib kontrollikoda aluslepingu 
artikli 287 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. jagu – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise ühisettevõtte raamatupidamist ei 
kontrollita Kontrollikoja poolt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. jagu – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise ühisettevõtte raamatupidamist ei 
kontrollita Kontrollikoja poolt.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 154
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 17. jagu – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kontrollikoda koostab 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte kohta aasta eriaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teise ühisettevõtte juhatus võib võtta
vastu eeskirjad, et ennetada ja juhtida oma 
liikmete, organite ja personali huvide 
konflikte. Eeskirjades sätestatakse huvide 
konfliktide ärahoidmine juhatusse 
kuuluvate esindajate puhul.

2. Teise ühisettevõtte juhatus võtab vastu 
eeskirjad, et ennetada ja juhtida oma 
liikmete, organite ja personali huvide 
konflikte. Eeskirjades sätestatakse huvide 
konfliktide ärahoidmine juhatusse 
kuuluvate esindajate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 21. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teise ühisettevõtte tegevus 
lõpetatakse, kasutatakse kõiki varasid 
ühisettevõtte kohustuste ja selle tegevuse 
lõpetamise kulude katmiseks. Ülejääk 
jagatakse võrdeliselt nende liikmete vahel, 

4. Kui teise ühisettevõtte tegevus 
lõpetatakse, kasutatakse kõiki varasid 
ühisettevõtte kohustuste ja selle tegevuse 
lõpetamise kulude katmiseks. Ülejääk 
jagatakse võrdeliselt nende liikmete vahel, 
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kes on tegevuse lõpetamise ajal veel 
olemas, arvestades nende tegelikku toetust 
teisele ühisettevõttele. Ühendusele antud 
ülejääk kantakse komisjoni eelarvesse.

kes on tegevuse lõpetamise ajal veel 
olemas, arvestades nende tegelikku toetust 
teisele ühisettevõttele. ELile antud ülejääk 
kantakse ELi eelarve raames 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi.

Or. fr

Selgitus

Ülejääkide olemasolu korral on üsna loogiline, et need kantakse raamprogrammi Horisont 
2020.

Muudatusettepanek 157
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 1.4.3

Komisjoni ettepanek

1.4.3. Tulemus- ja mõjunäitajad

Määratud tulemuslikkuse põhinäitajad (KPId) FCH 2 ühisettevõtte tegevuse jälgimiseks 
ajavahemikul 2014–2020, mis on kooskõlas konkreetsete programmi eesmärkidega

Valdkond KPI kirjeldus Eesmärk Millal??

Tegevuseesmärk 1

Era-ja avaliku sektori kulutused 
teadus-ja arendustegevusse, 
innovatsioon ja varajase 
kasutuselevõtu meetmed Euroopas 
(algatas ühisettevõte)

> €1,4 miljardit 
ajavahemikul 
2014–2020

2020. aastaks

Tegevuseesmärk 2
VKEde osalemine ühisettevõtte 
programmides

≥25%
Igas kinnitatud 
finantsaruandes

Tegevuseesmärk 3

FCH 2 ühisettevõtte näidisprojektid, 
mida haldavad liikmesriigid ja 
piirkonnad, mis saavad Euroopa Liidu 
struktuurifondide toetust

7 projekti 2020. aastaks

Tegevuseesmärk 4

Toetuse kättesaamise aeg 
(hankepakkumise lõppemisest 
toetuslepingu allkirjastamiseni)

Maksetähtaeg

< 180 päeva

< 90 päeva

Igas kinnitatud 
finantsaruandes
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Muudatusettepanek

1.4.3. Tulemus- ja mõjunäitajad

Määratud tulemuslikkuse põhinäitajad (KPId) FCH 2 ühisettevõtte tegevuse 
jälgimiseks ajavahemikul 2014–2020, mis on kooskõlas konkreetsete programmi 
eesmärkidega

Valdkond KPI kirjeldus Eesmärk Millal?

Tegevuseesmärk 1

Era-ja avaliku sektori kulutused 
teadus-ja arendustegevusse, 
innovatsioon ja varajase 
kasutuselevõtu meetmed Euroopas 
(algatas ühisettevõte)

> €1,4 miljardit 
ajavahemikul 
2014–2020

2020. aastaks

Tegevuseesmärk 2
VKEde osalemine ühisettevõtte 
programmides

≥25%

Igas 
kinnitatud 

finantsaruand
es

Tegevuseesmärk 3

FCH 2 ühisettevõtte näidisprojektid, 
mida haldavad liikmesriigid ja 
piirkonnad, mis saavad Euroopa 
Liidu struktuurifondide toetust

35 projekti 2020. aastaks

Tegevuseesmärk 4

Toetuse kättesaamise aeg 
(hankepakkumise lõppemisest 
toetuslepingu allkirjastamiseni)

Maksetähtaeg

< 180 päeva

< 90 päeva

Igas 
kinnitatud 

finantsaruand
es

Or. en


