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Muudatusettepanek 61
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. annab heakskiitva arvamuse komisjoni 
ettepanekule muudetud kujul;

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS NÕUKOGU MÄÄRUS
innovatiivsete ravimite algatuse 2. 
ühisettevõtte kohta

innovatiivse ravi algatuse 2. ühisettevõtte 
kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)
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Or. en

(Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral tuleb teha vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 64
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse aluslepingu artikli 168
lõiget 5, artiklit 183 ja 184,

Or. en

Selgitus

On mitu põhjust, mis õigustavad seda, et kavandatud algatuse elluviimine kuulub Lissaboni
lepingu artiklite alla, milles käsitletakse kaasotsustamist: IMI algatus on stimuleeriv meede, 
mille eesmärk on tagada kõrgetasemeline rahvatervis (artikkel 168), ja ettepanekus
käsitletakse seda, kuidas viiakse ellu raamprogrammi (artikkel 183). Lisaks tehakse 
ettepanek, et IMI liikmed võivad kuuluda mitte ainult erasektorisse, vaid ka avalikku 
sektorisse (liikmesriikide programmid) (seega artiklid 184, 185).

Muudatusettepanek 65
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta 
otsuses 2006/971/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) rakendamise 
eriprogrammi „Koostöö”,8 määratleti 
konkreetsed toetatavad avaliku ja 
erasektori partnerlused, sealhulgas ELi ja 
Euroopa Ravimitootjate 
Organisatsioonide Liidu (edaspidi 

(2) Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta 
otsuses 2006/971/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) rakendamise 
eriprogrammi „Koostöö”,[1] määratleti 
konkreetsed toetatavad avaliku ja 
erasektori partnerlused, sealhulgas avaliku 
ja erasektori partnerlus innovatiivsete 
ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse 
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„EFPIA”) vaheline avaliku ja erasektori 
partnerlus innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse valdkonnas.

valdkonnas, mis hõlmab tihedat koostööd 
sidusrühmade, sealhulgas tööstuse, 
teadusasutuste, patsientide, akadeemiliste 
ringkondade ja klinitsistide vahel.

__________________ __________________
8 ELT L 400, 30.12.2006, lk 86. 8 ELT L 400, 30.12.2006, lk 86.

Or. en

Selgitus

Nõukogu otsuses nr 2006/971/EÜ ei ole konkreetselt märgitud, et ühisettevõte peaks olema
Euroopa Liidu ja EFPIA vaheline, kuid selles mainitakse ühiste tehnoloogiaalgatuste loomise 
võimalust.

Muudatusettepanek 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020))10 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suurem mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerlustes, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seonduvaid eesmärke 
ja lahendada ühiskondlikke probleeme. Liit 
võib osaleda sellistes partnerlustes rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020))10 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suurem mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerlustes, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seonduvaid eesmärke, 
võimendada erainvesteeringuid ja 
lahendada ühiskondlikke probleeme. 
Nende partnerluste alus peaks olema 
pikaajaline pühendumus, sealhulgas 
tasakaalustatud panus kõikidelt 
partneritelt, partnerlused peaksid 
vastutama oma eesmärkide saavutamise 
eest ja olema kooskõlas liidu strateegiliste
eesmärkidega, mis on seotud teadus- ja 
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arendustegevuse ning innovatsiooniga. 
Partnerluste juhtimine ja toimimine peaks
olema avatud, läbipaistev, tõhus ja 
tulemuslik ning andma 
osalemisvõimaluse paljudele eri 
sidusrühmadele, kes tegutsevad oma 
konkreetses valdkonnas. Liit võib osaleda 
sellistes partnerlustes rahaliste toetuste või 
aluslepingu artikli 187 alusel otsuse 
1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

__________________ __________________
10 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020]. 10 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020].

Or. en

Selgitus

Lisatu rõhutab tähtsaid põhimõtteid, milles on kokku lepitud Horisont 2020 läbirääkimiste 
käigus seoses ühiste tehnoloogiaalgatuste ja nende soovitud tulemustega.

Muudatusettepanek 67
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020))10 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suurem mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerlustes, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seonduvaid eesmärke 
ja lahendada ühiskondlikke probleeme. Liit 
võib osaleda sellistes partnerlustes rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020))10 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suurem mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerlustes, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seonduvaid eesmärke 
ja lahendada ühiskondlikke probleeme. 
Partnerlused peaksid kajastama kõigi 
partnerite tasakaalustatud panust ning 
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otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

nende juhtimine ja toimimine peaks 
olema avatud, läbipaistev ja tõhus. Liit 
võib osaleda sellistes partnerlustes rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

__________________ __________________
10 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020]. 10 ELT ... [raamprogramm Horisont 2020].

Or. en

Muudatusettepanek 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega 2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) rakendamise eriprogramm,11 tuleks 
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

(5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) 
nr …/2013, millega luuakse 
raamprogramm Horisont 2020, ja
nõukogu ... 2013. aasta otsusega 
2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) rakendamise eriprogramm,11 tuleks 
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

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

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

Or. en

Selgitus

Eriprogrammile lisaks tuleks viidata raamprogrammile, mis on tähtis, et tõestada vastavust
raamprogrammi artiklile 19 ja selles nimetatud põhimõtetele.
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Muudatusettepanek 69
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega 2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) rakendamise eriprogramm,11 tuleks
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega 2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) rakendamise eriprogramm,11 võiks
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tulevikumeditsiiniga seotud 
teadusuuringuid tehakse valdkondades, kus 
ühiskonna, rahvatervise ja 
biomeditsiinitööstuse konkurentsivõime 
eesmärkide kogum nõuab ressursside 
ühendamist ning avaliku ja erasektori 
(kaasates seejuures ka VKEsid) vahelise 
koostöö edendamist. Algatuse 
reguleerimisala tuleks laiendada bioteaduse 
alase teadustöö ja innovatsiooni kõikidele 
valdkondadele. Nimetatud valdkonnad 
oleksid rahvatervise seisukohalt olulised, 
nagu on kindlaks määratud Maailma 
Terviseorganisatsiooni raportis Euroopa ja 
maailma esmatähtsate ravimite kohta, mida 

(8) Tulevikumeditsiiniga seotud 
teadusuuringuid tehakse valdkondades, kus 
ühiskonna, rahvatervise ja 
biomeditsiinitööstuse konkurentsivõime 
eesmärkide kogum nõuab ressursside 
ühendamist ning avaliku ja erasektori 
(kaasates seejuures ka VKEsid) vahelise 
koostöö edendamist. Algatuse 
reguleerimisala tuleks laiendada bioteaduse 
alase teadustöö ja innovatsiooni kõikidele 
valdkondadele. Nimetatud valdkonnad 
oleksid rahvatervise seisukohalt olulised, 
nagu on kindlaks määratud Maailma 
Terviseorganisatsiooni raportis Euroopa ja 
maailma esmatähtsate ravimite kohta, mida 
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praegu ajakohastatakse ja mille uus 
versioon avaldatakse kava kohaselt 2013. 
aastal. Seega peaks algatusse kaasama 
rohkem eri sektoritesse (nt 
biomeditsiinilise tomograafia ja meditsiini 
infotehnoloogia, diagnostika ja/või 
loomatervisega seotud tööstusharud) 
kuuluvaid partnereid, sealhulgas keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid. 
Laialdasem osalemine aitaks edendada 
rahvatervisele suurt mõju avaldavate 
haiguste ennetamise, diagnoosimise ja 
raviga seotud uute lähenemisviiside ja 
tehnoloogialahenduste väljatöötamist.

praegu ajakohastatakse ja mille uus 
versioon avaldatakse kava kohaselt 2013. 
aastal. Seega peaks algatusse kaasama 
rohkem eri sektoritesse (nt 
biomeditsiinilise tomograafia ja meditsiini 
infotehnoloogia, diagnostika ja/või 
loomatervisega seotud tööstusharud) 
kuuluvaid partnereid, sealhulgas VKEsid
(mikro-, väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad), keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid ja
keskmise suurusega ettevõtjad, kes ei 
tegutse omakapitaliinvesteeringute
turgudel ja kellel on 
innovatsioonipotentsiaali. Laialdasem 
osalemine aitaks edendada rahvatervisele 
suurt mõju avaldavate haiguste ennetamise, 
diagnoosimise ja raviga seotud uute 
lähenemisviiside ja tehnoloogialahenduste 
väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tulevikumeditsiiniga seotud 
teadusuuringuid tehakse valdkondades, kus 
ühiskonna, rahvatervise ja 
biomeditsiinitööstuse konkurentsivõime 
eesmärkide kogum nõuab ressursside 
ühendamist ning avaliku ja erasektori 
(kaasates seejuures ka VKEsid) vahelise 
koostöö edendamist. Algatuse 
reguleerimisala tuleks laiendada bioteaduse 
alase teadustöö ja innovatsiooni kõikidele
valdkondadele. Nimetatud valdkonnad 
oleksid rahvatervise seisukohalt olulised, 
nagu on kindlaks määratud Maailma 
Terviseorganisatsiooni raportis Euroopa ja 

(8) Tulevikuraviga seotud teadusuuringuid 
tehakse valdkondades, kus ühiskonna, 
rahvatervise ja biomeditsiinitööstuse 
konkurentsivõime eesmärkide kogum 
nõuab ressursside ühendamist ning avaliku 
ja erasektori (kaasates seejuures ka 
VKEsid) vahelise koostöö edendamist. 
Algatuse reguleerimisala tuleks laiendada 
rahvatervise, bioteaduse alase teadustöö ja 
innovatsiooni asjakohastele
valdkondadele, võttes arvesse haiguste 
ennetamise vajadust ja asjakohaseid 
sotsiaalaspekte. Nimetatud valdkonnad 
oleksid rahvatervise seisukohalt olulised, 
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maailma esmatähtsate ravimite kohta, 
mida praegu ajakohastatakse ja mille uus 
versioon avaldatakse kava kohaselt 2013. 
aastal. Seega peaks algatusse kaasama 
rohkem eri sektoritesse (nt 
biomeditsiinilise tomograafia ja meditsiini 
infotehnoloogia, diagnostika ja/või 
loomatervisega seotud tööstusharud) 
kuuluvaid partnereid, sealhulgas keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid. 
Laialdasem osalemine aitaks edendada 
rahvatervisele suurt mõju avaldavate 
haiguste ennetamise, diagnoosimise ja 
raviga seotud uute lähenemisviiside ja 
tehnoloogialahenduste väljatöötamist.

nagu on kindlaks määranud Maailma 
Terviseorganisatsioon, muu hulgas 
raportis Euroopa esmatähtsate ravimite 
kohta, ja liikmesriikide 
tervisekaitseasutused. Seega peaks 
algatusse kaasama rohkem avaliku ja 
erasektori eri valdkondadesse (nt 
biomeditsiinilise tomograafia ja meditsiini 
infotehnoloogia, fütoteraapia, 
fagoteraapia, toitumine, diagnostika ja/või 
loomatervisega seotud tööstusharud) 
kuuluvaid partnereid ning võtma 
valdkondadevahelise lähenemisviisi, mis 
võimaldab biomeditsiini teadusharude, 
muude loodusteaduste ja sotsiaalteaduste 
koostoimet. Laialdasem osalemine aitaks
edendada rahvatervisele suurt mõju 
avaldavate haiguste laadi ja neid 
mõjutavate tegurite mõistmise, haiguste 
ennetamise, diagnoosimise ja raviga seotud 
uute lähenemisviiside ja 
tehnoloogialahenduste väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tulevikumeditsiiniga seotud 
teadusuuringuid tehakse valdkondades, kus 
ühiskonna, rahvatervise ja 
biomeditsiinitööstuse konkurentsivõime 
eesmärkide kogum nõuab ressursside 
ühendamist ning avaliku ja erasektori 
(kaasates seejuures ka VKEsid) vahelise 
koostöö edendamist. Algatuse 
reguleerimisala tuleks laiendada bioteaduse 
alase teadustöö ja innovatsiooni kõikidele
valdkondadele. Nimetatud valdkonnad 
oleksid rahvatervise seisukohalt olulised, 
nagu on kindlaks määratud Maailma 

(8) Tulevikumeditsiiniga seotud 
teadusuuringuid tehakse valdkondades, kus 
ühiskonna, rahvatervise ja 
biomeditsiinitööstuse konkurentsivõime 
eesmärkide kogum nõuab ressursside 
ühendamist ning avaliku ja erasektori 
(kaasates seejuures ka VKEsid) vahelise 
koostöö edendamist. Algatuse 
reguleerimisala tuleks laiendada bioteaduse 
alase teadustöö ja innovatsiooni nendele
valdkondadele, kus on oodata vahendi 
lisaväärtust. Nimetatud valdkonnad 
oleksid rahvatervise seisukohalt olulised, 
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Terviseorganisatsiooni raportis Euroopa ja 
maailma esmatähtsate ravimite kohta, mida 
praegu ajakohastatakse ja mille uus 
versioon avaldatakse kava kohaselt 2013. 
aastal. Seega peaks algatusse kaasama 
rohkem eri sektoritesse (nt 
biomeditsiinilise tomograafia ja meditsiini 
infotehnoloogia, diagnostika ja/või 
loomatervisega seotud tööstusharud) 
kuuluvaid partnereid, sealhulgas keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid. 
Laialdasem osalemine aitaks edendada 
rahvatervisele suurt mõju avaldavate 
haiguste ennetamise, diagnoosimise ja 
raviga seotud uute lähenemisviiside ja 
tehnoloogialahenduste väljatöötamist.

nagu on kindlaks määratud Maailma 
Terviseorganisatsiooni 2013. aastal 
ajakohastatud raportis Euroopa ja maailma 
esmatähtsate ravimite kohta. Seega peaks 
algatusse kaasama rohkem eri sektoritesse 
(nt biomeditsiinilise tomograafia ja 
meditsiini infotehnoloogia, diagnostika 
ja/või loomatervisega seotud tööstusharud) 
kuuluvaid partnereid, sealhulgas VKEsid ja 
keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjaid. Laialdasem osalemine,
sealhulgas teadusasutuste ja 
patsiendiorganisatsioonide sisuline 
osalemine, aitaks edendada rahvatervisele 
suurt mõju avaldavate haiguste ennetamise, 
diagnoosimise ja raviga seotud uute 
lähenemisviiside ja tehnoloogialahenduste 
väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Algatuse jätkumisel tuleks arvesse 
võtta ühisettevõtte IMI tegevusest saadud 
kogemusi, sealhulgas selle vahehindamise 
tulemusi ja sidusrühmade soovitusi,14 ning 
seda tuleks rakendada kasutades 
eesmärgipärasemat struktuuri ja eeskirju, et 
suurendada tegevuse tõhusust ja tagada 
selle lihtsustamine. Selleks peaks
innovatiivsete ravimite algatuse 2. 
(edaspidi „IMI2”) ühisettevõte võtma 
vastu spetsiaalselt enda vajadustele 
kohandatud finantseeskirjad kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

(9) Algatuse kujundamisel tuleks arvesse 
võtta ühisettevõtte IMI tegevusest saadud 
kogemusi, sealhulgas selle vahehindamise 
tulemusi ja sidusrühmade soovitusi,14 ning 
seda tuleks rakendada kasutades 
eesmärgipärasemat struktuuri ja eeskirju, et 
suurendada tegevuse tõhusust ja tagada 
selle lihtsustamine, ning laiendades selle 
eesmärke meditsiinilt laiaulatuslikumale 
ravikontseptsile. Seetõttu peaks jätkuma 
nii ühisettevõte IMI kui ka innovatiivse 
ravi algatus (edaspidi „ITI”).
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kohaldatavaid finantseeskirju)15 artikliga 
209.

__________________ __________________
15 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 15 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(Muudatusettepanekut, millega IMI2 muudetakse ITIks, tuleks kohaldada kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 74
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Ühisettevõte IMI2 peaks töötama 
läbipaistval moel, mis tagab, et osalejad 
kaitsevad, kasutavad ja levitavad 
teadusuuringute tulemusi viisil, mis 
võimaldab teadusuuringute andmete 
laialdast levitamist ja kasutamist ning 
lõpptoote taskukohast kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ühisettevõtte IMI2 eraliikmed on 
väljendanud kirjalikku nõusolekut 
teadusuuringute jätkamiseks ühisettevõtte 
IMI2 valdkonnas avaliku ja erasektori 
partnerluse laadile paremini sobivat 

(10) Ühisettevõtte ITI eraliikmed peavad 
väljendama kirjalikku nõusolekut 
teadusuuringute jätkamiseks ühisettevõtte 
ITI valdkonnas avaliku ja erasektori 
partnerluse laadile paremini sobivat 
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struktuuri järgides. On asjakohane, et 
ühisettevõtte IMI2 eraliikmed kiidavad 
lisas sisalduva ühisettevõtte IMI2 põhikirja 
heaks kinnituskirjaga.

struktuuri järgides. On asjakohane, et 
ühisettevõtte ITI liikmed kiidavad lisas 
sisalduva ühisettevõtte ITI põhikirja heaks 
kinnituskirjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühisettevõtte IMI2 eesmärkide 
edasiseks arendamiseks peaks muudel
juriidilistel isikutel olema võimalik selle 
liikmeks astuda. Juriidilistel isikutel, kellel 
on huvi toetada ühisettevõtte IMI2
eesmärke nende konkreetsetes 
uurimisvaldkondades, peaks olema 
võimalus saada ühisettevõtte IMI2
assotsieerunud partneriteks.

(11) Ühisettevõtte ITI eesmärkide 
edasiseks arendamiseks peaks kõigil liidus 
registreeritud juriidilistel isikutel olema 
võimalik selle liikmeks astuda. Juriidilistel 
isikutel, kes on registreeritud liidus või 
raamprogrammiga seotud riigis ja kellel 
on huvi toetada ühisettevõtte ITI eesmärke 
nende konkreetsetes uurimisvaldkondades, 
peaks olema võimalus saada ühisettevõtte 
ITI liikmeks.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eraliikmete panus peaks olema seotud 
ühisettevõtte IMI2 halduskuludega ning –
koos assotsieerunud liikmete panusega 
nende konkreetse uurimisvaldkonna jaoks 
– ühisettevõttest IMI2 toetatava teadus- ja 
innovatsioonitegevuse elluviimiseks 

(13) Liikmete panus peaks olema seotud 
ühisettevõtte ITI halduskuludega ning 
ühisettevõttest ITI toetatava teadus- ja 
innovatsioonitegevuse elluviimiseks 
nõutava kaasrahastamisega.
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nõutava kaasrahastamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Osalus kaudses ühisettevõtte IMI2 
rahastatud tegevuses peaks olema
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... 2013. aasta määrusega (EL) nr .../2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi (2014–
2020) Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad16.

(14) Osalus kaudses ühisettevõtte IMI2 
rahastatud tegevuses on kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ... 2013. aasta 
määrusega (EL) nr .../2013, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi (2014–
2020) Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad16.

__________________ __________________
16 ELT ... [raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad].

16 ELT ... [raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad].

Or. en

Muudatusettepanek 79
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liidu rahalist panust tuleks hallata 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ja asjaomaste eelarve kaudse 
täitmise eeskirjadega, mis on sätestatud 
määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 ja 
komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta 
delegeeritud määruses (EL) nr 
1268/201217, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

(15) Liidu rahalist panust tuleks hallata 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega ja asjaomaste 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 1268/201217, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
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Euratom) nr 966/2012 kohaldamise 
eeskirju17.

Euratom) nr 966/2012 kohaldamise 
eeskirju17.

__________________ __________________
17 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1. 17 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjoni siseaudiitoril peaks olema 
ühisettevõtte IMI2 suhtes samasugused 
volitused nagu komisjoni suhtes.

(18) Komisjoni siseaudiitoril peaks olema 
ühisettevõtte IMI2 suhtes samasugused 
volitused nagu komisjoni suhtes. Samad 
volitused on ka Euroopa Kontrollikojal ja 
Euroopa Parlamendil.

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikega 1 võib liidu 
loodud organi või asutuse asutamisakt 
välistada organi või asutuse kõigi tulude 
ja kulude raamatupidamiskontode 
kontrolli kontrollikoja poolt. Kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikega 5 kontrollib määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 209 
kohaselt asutatud organite 
raamatupidamist sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes peab esitama 

välja jäetud
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arvamuse muu hulgas raamatupidamise 
usaldusväärsuse ning selle aluseks olnud 
tehingute seaduslikkuse ja 
nõuetekohasuse kohta. Raamatupidamise 
kontrolli dubleerimise vältimine õigustab 
seda, et ühisettevõtte IMI2 
raamatupidamist ei peaks kontrollima 
kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikega 1 võib liidu 
loodud organi või asutuse asutamisakt 
välistada organi või asutuse kõigi tulude 
ja kulude raamatupidamiskontode 
kontrolli kontrollikoja poolt. Kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikega 5 kontrollib määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 209 
kohaselt asutatud organite 
raamatupidamist sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes peab esitama 
arvamuse muu hulgas raamatupidamise 
usaldusväärsuse ning selle aluseks olnud 
tehingute seaduslikkuse ja 
nõuetekohasuse kohta. Raamatupidamise 
kontrolli dubleerimise vältimine õigustab 
seda, et ühisettevõtte IMI2 
raamatupidamist ei peaks kontrollima 
kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikega 1 võib liidu 
loodud organi või asutuse asutamisakt 
välistada organi või asutuse kõigi tulude ja 
kulude raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaselt 
asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute seaduslikkuse 
ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamise kontrolli dubleerimise 
vältimine õigustab seda, et ühisettevõtte 
IMI2 raamatupidamist ei peaks kontrollima 
kontrollikoda.

(19) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikega 1 võib liidu 
loodud organi või asutuse asutamisakt 
välistada organi või asutuse kõigi tulude ja 
kulude raamatupidamiskontode kontrolli 
kontrollikoja poolt. Kooskõlas määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikega 5 kontrollib määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 209 kohaselt 
asutatud organite raamatupidamist 
sõltumatu auditeerimisasutus, kes peab 
esitama arvamuse muu hulgas 
raamatupidamise usaldusväärsuse ning 
selle aluseks olnud tehingute seaduslikkuse 
ja nõuetekohasuse kohta. Hoolimata 
kõnealusest arvamusest, mis ei ole audit, 
õigustab see seda, et ühisettevõtte IMI2 
raamatupidamist peaks kontrollima 
kontrollikojale.

Or. fr

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 raamatupidamisaruannete kontrollikojale kontrollimiseks mitte esitamine 
ei ole põhjendatud. Arvamus, mille esitab küll sõltumatu auditeerimisasutus, ei ole siiski 
audit, mis võimaldaks kolmandatel isikutel, nagu Euroopa Liit ja selle parlament, olla kindel, 
et aruanded annavad ettevõtte olukorrast usaldusväärse pildi ning et selle aluseks olevad 
tehingud on seaduse- ja nõuetekohased.

Muudatusettepanek 84
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

(19 a) Ühisettevõte ITI peaks töötama 
läbipaistval moel ja esitama kogu 
asjakohase ja olemasoleva teabe oma 
organitele ning tegema avalikkusele 
kättesaadavaks teabe, mis on seotud tema
toimimisega, sealhulgas juhatuse ja
teaduskomitee päevakorra projektid ja
koosolekute protokollid. Peale selle
peaksid juhatuse ja teaduskomitee liikmed
ja tegevdirektor avaldama oma ametialase 
tegevuse ja finantshuvide täieliku
deklaratsiooni ja seda korrapäraselt 
ajakohastama.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Ilma et see piiraks artiklis 11 
osutatud vahehindamise kohaldamist ning 
kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
käsitleva määruse artikliga 26 tuleks 
ühiste tehnoloogiaalgatuste kui Horisont 
2020 konkreetse rahastamisvahendi 
suhtes läbi viia põhjalik vahehindamine, 
mis hõlmaks muu hulgas nende avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi.

Or. en

Selgitus

Viide on vajalik, et võtta arvesse raamprogrammi Horisont 2020 läbirääkimiste lõpptulemust. 
See kajastab ka teist tähtsat aspekti, mis Euroopa Parlamendil õnnestus lisada
raamprogrammi Horisont 2020 käsitleva määruse artiklisse 26.
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Muudatusettepanek 86
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaselt ei 
saa liikmesriigid ise piisavalt hästi 
saavutada ühisettevõtte IMI2 eesmärke 
tööstusharu teadusuuringute ja 
innovatsiooni tugevdamisel ning seetõttu 
võib neid eesmärke – dubleerimise 
vältimise eesmärgil, kriitilist massi 
säilitades ning avalike vahendite 
optimaalset kasutamist tagades – saavutada 
paremini liit. Käesolevas määruses 
esitatakse vaid miinimumnõuded ega 
minda kaugemale sellest, mida on vaja 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

(20) Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaselt ei 
pruugi liikmesriigid ise piisavalt hästi 
saavutada ühisettevõtte ITI eesmärke 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tugevdamisel ning seetõttu võib neid 
eesmärke – dubleerimise vältimise 
eesmärgil, kriitilist massi säilitades ning 
avalike vahendite optimaalset kasutamist 
tagades – saavutada paremini liit. 
Käesolevas määruses esitatakse vaid 
miinimumnõuded ega minda kaugemale 
sellest, mida on vaja nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ühisettevõte IMI asutati 
ajavahemikuks, mis kestab 31. detsembrini 
2017. Ühisettevõte IMI2 peaks andma 
jätkuvat tuge innovatiivsete ravimite 
teadusuuringute programmile, laiendades 
tegevuse ulatust muudetud reeglistiku
raames. Üleminek ühisettevõttelt IMI 
ühisettevõttele IMI2 tuleks ühtlustada ja 
sünkroniseerida üleminekuga seitsmendalt 
raamprogrammilt raamprogrammile 
Horisont 2020, et tagada teadusuuringuteks 

(21) Ühisettevõte IMI asutati 
ajavahemikuks, mis kestab 31. detsembrini 
2017. Ühisettevõte IMI2 peaks andma 
jätkuvat tuge innovatiivsete ravimite 
teadusuuringute programmile, rakendades 
ülejäänud tegevust, mis on ette nähtud 
IMI teadusuuringute programmis 
ühisettevõtte IMI eeskirjade raames. 
Üleminek ühisettevõttelt IMI 
ühisettevõttele IMI2 tuleks ühtlustada ja 
sünkroniseerida üleminekuga seitsmendalt 
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saadaolevate vahendite optimaalne kasutus. 
Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks 
seetõttu tunnistada kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 73/2008 ning kehtestada 
üleminekusätted,

raamprogrammilt raamprogrammile 
Horisont 2020, et tagada teadusuuringuteks 
saadaolevate vahendite optimaalne kasutus. 
Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks 
seetõttu tunnistada kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 73/2008 ning kehtestada 
üleminekusätted,

Or. en

Selgitus

Tuleb selgeks teha, et ühisettevõte IMI2 ainult rakendab ülejäänud tegevust, mis oli algselt
ette nähtud IMI teadusuuringute programmi raames kuni 2017. aastani, ja ei midagi muud.
Selle ülejäänud tegevuse puhul tuleks järgida n-ö vana IMI reeglistikku, samas kui IMI2
tegevuses tuleks järgida uut reeglistikku. Kuigi see on iseenesest juba piisavalt tülikas, ei
tohiks 2014. ja 2017. aasta vahel teha kahes reeglistikus muudatusi ega vahelesegamisi.

Muudatusettepanek 88
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

Muudatusettepanek 89
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Pidades silmas raamprogrammi 
Horisont 2020 üldeesmärki muuta 
Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamine lihtsustamaks 
ja ühtlasemaks, peaksid ühisettevõtted
vältima Horisont 2020 reeglistikust 
erinevaid eeskirju,

Or. en

Muudatusettepanek 90
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 eristades ja samas 
täiendades ühtekuuluvuspoliitika fondide 
vahendeid ja meetmeid,

Or. en

Muudatusettepanek 91
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Tuleks rakendada meetmeid, mis 
toetavad VKEde, ülikoolide ja 
teadusuuringute keskuste osalemist. 
Selles kontekstis tuleks kindlaks teha ja 
kõrvaldada takistused uutele programmis 
osalejatele,

Or. en

Muudatusettepanek 92
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Pidades silmas alusuuringute
tähtsust tulevikus innovatsiooni
võimaldavate murranguliste ideede 
loomises, tuleks lisaks ühisettevõtte IMI2
tegevusele ja paralleelselt sellega esitada 
raamprogrammi Horisont 2020
tervisealaste teadusuuringute valdkonnas 
projektikonkursse teadus- ja 
arendustegevuse koostööprojektide kohta, 
eelkõige seoses uuringutega tehnoloogia
küpsustasemete 1–4 kohta,

Or. en

Selgitus

Vastavalt raamprogrammi Horisont 2020 määrusele tuleks ühiste tehnoloogiaalgatustega 
hõlmatud teadus- ja arendustegevus ka korrapäraselt lisada Horisont 2020 töökavade 
projektikonkurssi. IMI2 puhul peaks teaduskoostöö toimuma paralleelselt IMI2 tegevusega
madalamatel tehnoloogia küpsustasemetel, et kaasata ELi rahastatud terviseuuringutesse 
ulatuslikumalt ülikoole ja VKEsid, et tagada asjakohane tasakaal madalamate ja kõrgemate 
tehnoloogia küpsustasemete vahel, luua konkurentsivõimeline teadusuuringute keskkond ja 
suurendada tulevikus innovatsiooni.
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Muudatusettepanek 93
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Võttes nõuetekohaselt arvesse
raamprogrammi Horisont 2020 ja
struktuurifondide ning asjakohase 
riikliku ja piirkondliku teadus- ja 
arendustegevuse rahastamisprogrammide 
kavandatud koostoimet, tuleks kogu liidus 
julgustada piirkondi osalema aktiivselt
ühisettevõtte IMI2 tegevuses, näiteks 
toetades rahaliselt olulist teaduse
infrastruktuuri, projektikonkursside 
ettevalmistamist, teadusuuringute 
tulemuste kasutamist või asjakohaste 
osalejate võrgustike tegevust, eesmärgiga
suurendada IMI2 tegevuse piirkondlikku 
mõju ja tegevuse potentsiaali luua
piirkondlikul tasandil töökohti ja 
majanduskasvu,

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 94
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Innovatiivsete ravimite ühise 1. Innovatiivse ravi ühise 
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tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte asutamislepingu 
artikli 187 tähenduses (edaspidi 
„ühisettevõte IMI2”) ajavahemikuks, mis 
kestab 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2024.

tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte asutamislepingu 
artikli 187 tähenduses (edaspidi 
„ühisettevõte ITI”) ajavahemikuks, mis 
kestab 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2024.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte asutamislepingu 
artikli 187 tähenduses (edaspidi 
„ühisettevõte IMI2”) ajavahemikuks, mis 
kestab 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2024.

1. Innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 
asutatakse ühisettevõte asutamislepingu 
artikli 187 tähenduses (edaspidi 
„ühisettevõte IMI2”) ajavahemikuks, mis 
kestab 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020.

Or. en

Selgitus

Kahe põlvkonna ühiste tehnoloogiaalgatuste projektikonkursside (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. IMI2 kestuse lühendamine
võimaldab ühisettevõttel tulla toime ka vähendatud eelarvega, ilma et oleks vaja selle 
kavandatud tegevust läbi vaadata.

Muudatusettepanek 96
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa innovatiivsete ravimite
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärkide 
saavutamisele ning eelkõige:

(b) aidata kaasa riikliku poliitika 
eesmärkide elluviimisele 
tervishoiuvaldkonnas innovatiivse ravi
ühise tehnoloogiaalgatuse kaudu ning 
eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 97
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni kindlaksmääratud 
esmatähtsate ravimite kliiniliste uuringute 
edumäära;

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni kindlaksmääratud 
esmatähtsate ravimite uuenduslike 
kliiniliste uuringute edumäära ilmsete
rahvatervise vajaduste valdkondades ja 
seal, kus stiimuleid ainult erasektori 
investeeringute saamiseks ei looda 
piisavalt;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni kindlaksmääratud 
esmatähtsate ravimite kliiniliste uuringute 
edumäära;

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni ja Euroopa Liidu 
rahvatervise instituutide kindlaksmääratud 
esmatähtsate ravimite ja esmatähtsa ravi 
kliiniliste uuringute edumäära;
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Or. en

Muudatusettepanek 99
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni kindlaksmääratud 
esmatähtsate ravimite kliiniliste uuringute 
edumäära;

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni kindlaksmääratud 
esmatähtsate ravimite kliiniliste uuringute 
edumäära ravi- ja rahvatervise vajaduste 
täitmise eesmärgil;

Or. fr

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 eesmärgid peavad lähtuma Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa ja 
maailma esmatähtsaid ravimeid käsitlevast raportist.

Muudatusettepanek 100
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) vähendada ravimi väljatöötamisel 
ravimikontsepti õigeks tunnistamiseni 
jõudmise aega, nt immunoloogiliste, 
respiratoorsete, neuroloogiliste ja 
neurodegeneratiivsete haiguste puhul;

ii) vähendada ravi väljatöötamisel 
ravikontsepti õigeks tunnistamiseni 
jõudmise aega, nt immunoloogiliste, 
respiratoorsete, neuroloogiliste ja 
neurodegeneratiivsete haiguste puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Silvia-Adriana Ţicău



AM\1012280ET.doc 27/95 PE524.772v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töötada välja uued ravimeetodid suure 
ja rahuldamata ravivajadusega haigustele 
(nt Alzheimeri tõbi) ning haigustele ja 
seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne 
resistentsus);

iii) töötada välja uued vaktsiinid, 
diagnostikameetodid, ravimid ja 
ravimeetodid suure ja rahuldamata 
ravivajadusega haigustele (nt Alzheimeri 
tõbi) ning haigustele ja seisunditele, mille 
ravi jaoks on vähe turustiimuleid (nt 
antimikroobne resistentsus);

Or. ro

Muudatusettepanek 102
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töötada välja uued ravimeetodid suure 
ja rahuldamata ravivajadusega haigustele 
(nt Alzheimeri tõbi) ning haigustele ja 
seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne 
resistentsus);

iii) töötada välja uued vaktsiinid, ravimid, 
diagnostika- ja ravimeetodid suure ja 
rahuldamata ravivajadusega haigustele (nt 
Alzheimeri tõbi) ning haigustele ja 
seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne 
resistentsus);

Or. fr

Selgitus

Ravimeetodid on vaid osa laiemast vajadusest innovatsiooni järele tervishoiuvaldkonnas, mis 
hõlmab vaktsiine, diagnostikameetodeid ja ravimeid. Lisaks tuleb vältida nn kataloogi ohtu, 
tuues näiteks liiga palju haiguseid, mis peaksid olema esmatähtsad, piirates seeläbi uuringute 
tegevusulatust. 

Muudatusettepanek 103
Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töötada välja uued ravimeetodid suure 
ja rahuldamata ravivajadusega haigustele 
(nt Alzheimeri tõbi) ning haigustele ja 
seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne 
resistentsus);

iii) töötada välja uued vaktsiinid, 
diagnostikameetodid, ravimid ja 
ravimeetodid suure ja rahuldamata 
ravivajadusega haigustele (nt Alzheimeri 
tõbi) ning haigustele ja seisunditele, mille 
ravi jaoks on vähe turustiimuleid (nt 
vaesusega seotud ja unarhaigused ning 
antimikroobne resistentsus);

Or. en

Muudatusettepanek 104
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töötada välja uued ravimeetodid suure 
ja rahuldamata ravivajadusega haigustele 
(nt Alzheimeri tõbi) ning haigustele ja
seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne 
resistentsus);

iii) töötada välja uued ravimeetodid suure 
ja rahuldamata ravivajadusega haigustele 
(nt Alzheimeri tõbi, vaesusega seotud 
haigused ja unarhaigused) ning haigustele 
ja seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne 
resistentsus), muu hulgas ennetuse ja 
ravimeetodite väljatöötamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) töötada välja sellised haiguste 
diagnostilised ja ravialased biomarkerid, 
mis on selge kliinilise tähtsusega ja mille 
on heaks kiitnud seadusandjad;

iv) toetada selliste haiguste diagnostiliste 
ja ravialaste biomarkerite väljatöötamist, 
mis on selge kliinilise tähtsusega ja mille 
on heaks kiitnud seadusandjad; ei toetata 
III ja IV faasi kliinilisi uuringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) vähendada vaktsiinikandidaatide III 
faasi kliiniliste uuringute ebaõnnestumise 
määra vaktsiinide tõhususe ja ohutuse 
varajase prognoosimise uudsete 
biomarkerite abil;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna raha antakse konkurentsieelsetele teadusuuringutele, siis kõnealuse algatuse raames ei 
rahastata III faasi kliinilisi uuringuid.

Muudatusettepanek 107
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) avatud projektikonkursside järgselt
IMI raames elluviidavates projektides 
võib osalejana ja koordinaatorina osaleda 
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iga nõuetele vastav asutus;
(Osalemine (ka koordinaatorina) ei peaks
piirduma EFPIA liikmetega.)

Or. en

Muudatusettepanek 108
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) aidata kogu ühisettevõttes ITI välja 
arendada avatud innovatsioonimudeleid
vajadustest lähtuvate teadusuuringute
jaoks projekti tasandist laiemalt;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi b) suurendada väiksemate osalejate,
näiteks teadusasutuste, ülikoolide ja 
VKEde võimekust avatud
innovatsioonimudelites osalemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt vi c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi c) püüda pakkuda kättesaadavat ja
taskukohast ravi kooskõlas ELi
eesmärkide ja prioriteetidega tervisealases 
teadus- ja arendustegevuses, nagu on 
kehtestatud raamprogrammis Horisont
2020;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b – alapunkt vi d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi d) tagada kooskõla algatustega, mis
tulenevad WHO nõustavate ekspertide 
töörühma (CEWG) teadus- ja 
arendustegevuse rahastamise ja 
koordineerimise protsessist ja selle 
rakendamisest, eelkõige näidisprojektide 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Silvia-Adriana Ţicău

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toetada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) osalemist 
oma tegevuses kooskõlas raamprogrammi 
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Horisont 2020 eesmärkidega.

Or. ro

Muudatusettepanek 113
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Tegevusulatus

1. Selleks et täita artiklis 2 sätestatud 
eesmärke, võib IMI2 teadusuuringute 
programm rahastada teadus- ja 
arendustegevust, mis hõlmab tehnoloogia 
küpsuse tasemeid 2–6.
2. Kui IMI2 teadusprogrammis nähakse 
ette innovatsioonitegevus, mis hõlmab 
tehnoloogia küpsuse tasemeid 7–8, siis 
vähendatakse kaudse tegevuse
rahastamismäärasid vastavalt 
osalemiseeskirjade [artiklile 22].

Or. en

Selgitus

Selle artikliga soovitakse selgitada ühisettevõtte IMI2 tegevuse ulatust, eelkõige seoses selle 
teadusuuringute programmis kasutatavate asjakohaste tehnoloogia küpsuse tasemetega.
Osalemiseeskirjadega nõutakse ka tehnoloogia küpsustasemete kontseptsiooni suuremat 
arvestamist rahastamise tasemete sätestamisel. Seda tehakse käesolevas artiklis, pidades 
silmas kaudse tegevuse rahastamismäärasid.

Muudatusettepanek 114
Jean-Pierre Audy

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

Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte IMI2 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 725 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
(EFTA) riikide rahaline osalus, 
ühisettevõtte IMI2 haldus- ja 
tegevuskulude katmiseks on 1 725 miljardit 
eurot, mis koosneb järgmisest:

Or. fr

Selgitus

Parandatud on akronüümide sõnastust.

Muudatusettepanek 115
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte IMI2 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 725 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte IMI2 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 000 miljonit eurot, mis on võrdne 
liikmete panusega.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek säilitada sama eelarve nagu seitsmendas raamprogrammis. See tagab, et 
vahendeid ei vähendata võrreldes möödunud rahastamisperioodiga ja samal ajal tehakse 
kättesaadavaks täiendavad vahendid, et rahastada muid tähtsaid prioriteete raamprogrammi 
Horisont 2020 tervishoiuvaldkonna ülesannete raames, kus erasektori vahendid on napid ja
tarvis on avaliku sektori vahendeid.

Muudatusettepanek 116
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte IMI2 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 725 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte IMI2 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 509,375 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 eelarvet tuleks vähendada 12,5 % võrra, sest mitmeaastases 
finantsraamistikus vähendati raamprogrammi Horisont 2020 kogueelarvet, et mitte seada 
ohtu tundlikku tasakaalu ühest küljest tervisealase teaduskoostöö rahastamise ning teisest 
küljest ühise tehnoloogiaalgatuse rahastamise vahel. Sarnaselt tuleks vähendada ka muude 
ühiste tehnoloogiaalgatuste eelarvet. Samuti tuleks IMI2 kestust lühendada nelja aasta võrra.

Muudatusettepanek 117
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 1 500 miljonit eurot, mis vastab 
EFPIA või sellesse kuuluvate üksuste või 
nendega seotud üksuste toetusele;

välja jäetud

Or. en

(Vrd artikli 3 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekuga.)

Selgitus

Tehakse ettepanek ühe kategooria kohta, milleks on muud liikmed kui liit. ELi panus peaks 
vastama liikmete panustele.

Muudatusettepanek 118
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 1 500 miljonit eurot, mis vastab
EFPIA või sellesse kuuluvate üksuste või 
nendega seotud üksuste toetusele;

(a) maksimaalselt kuni 1 500 miljonit 
eurot, mis lisandub EFPIA või sellesse 
kuuluvate üksuste või nendega seotud 
üksuste toetusele;

Or. en

Selgitus

Kuigi raamprogrammi Horisont 2020 eelarvet on esialgse ettepanekuga võrreldes
vähendatud, ei ole asjakohane vähendada avaliku ja erasektori partnerlusi sama suures 
osakaalus. Avaliku ja erasektori partnerlused soodustavad tööstuse osalemist ja see on üks
raamprogrammi Horisont 2020 peaeesmärke.

Muudatusettepanek 119
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 1 500 miljonit eurot, mis vastab 
EFPIA või sellesse kuuluvate üksuste või 
nendega seotud üksuste toetusele;

(a) kuni 1 312,5 miljonit eurot, mis vastab 
EFPIA või sellesse kuuluvate üksuste või 
nendega seotud üksuste toetusele;

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 eelarvet tuleks vähendada 12,5 % võrra, sest mitmeaastases 
finantsraamistikus vähendati raamprogrammi Horisont 2020 kogueelarvet, et mitte seada 
ohtu tundlikku tasakaalu ühest küljest tervisealase teaduskoostöö rahastamise ning teisest 
küljest ühise tehnoloogiaalgatuse rahastamise vahel. Sarnaselt tuleks vähendada ka muude 
ühiste tehnoloogiaalgatuste eelarvet. Samuti tuleks IMI2 kestust lühendada nelja aasta võrra.

Muudatusettepanek 120
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 225 miljonit eurot, mis vastab 
teiste liikmete, assotsieerunud partnerite 
või nende koosseisu kuuluvate või 
nendega seotud üksuste täiendavatele 
toetustele.

välja jäetud

Or. en

(Vrd artikli 3 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekuga.)

Selgitus

Tehakse ettepanek ühe kategooria kohta, milleks on muud liikmed kui liit. ELi panus peaks 
vastama liikmete panustele.

Muudatusettepanek 121
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 225 miljonit eurot, mis vastab 
teiste liikmete, assotsieerunud partnerite 
või nende koosseisu kuuluvate või nendega 
seotud üksuste täiendavatele toetustele.

(b) kuni 196,875 miljonit eurot, mis vastab 
teiste liikmete, assotsieerunud partnerite 
või nende koosseisu kuuluvate või nendega 
seotud üksuste täiendavatele toetustele.

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 eelarvet tuleks vähendada 12,5 % võrra, sest mitmeaastases 
finantsraamistikus vähendati raamprogrammi Horisont 2020 kogueelarvet, et mitte seada 
ohtu tundlikku tasakaalu ühest küljest tervisealase teaduskoostöö rahastamise ning teisest 
küljest ühise tehnoloogiaalgatuse rahastamise vahel. Sarnaselt tuleks vähendada ka muude 
ühiste tehnoloogiaalgatuste eelarvet. Samuti tuleks IMI2 kestust lühendada nelja aasta võrra.
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Muudatusettepanek 122
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu toetus makstakse välja liidu 
üldeelarves raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammile eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

Liidu toetus makstakse välja liidu 
üldeelarves raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammile eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktiga iv, artikli 60 
lõigetega 1–4 ja artikliga 61 kõnealuse 
määruse artiklis 209 osutatud asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 124
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 125
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude liikmete kui liidu ja assotsieerunud 
partnerite toetused

Muude liikmete kui liidu toetused

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek ühe kategooria kohta, milleks on muud liikmed kui liit. ELi panus peaks 
vastama liikmete panustele.

Muudatusettepanek 126
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFPIA annab või laseb enda koosseisu 
kuuluvatel üksustel anda toetust kokku 

1. Muud liikmed kui liit annavad toetust 
kokku vähemalt 750 miljoni euro ulatuses 
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vähemalt 1 500 miljoni euro ulatuses. 
Muud liikmed peale liidu ja 
assotsieerunud partnerid annavad või 
lasevad enda koosseisu kuuluvatel või 
endaga seotud üksustel anda toetust, mis 
vastab finantskohustustele, mille nad 
liikmeteks või assotsieerunud partneriteks
saades võtsid.

või lasevad enda koosseisu kuuluvatel või 
endaga seotud ja liidus või 
raamprogrammiga Horisont 2020 seotud 
riikides asutatud üksustel anda toetust, mis 
vastab finantskohustustele, mille nad 
liikmeteks saades võtsid.

Or. en

Selgitus

Kõigil erasektori organisatsioonidel, kes soovivad anda toetust, peaks olema võimalus saada
ühisettevõtte ITI liikmeks. Lisaks võiks mõelda ka sellele, et liikmeks võiks saada ka teised 
liidus või raamprogrammiga seotud riikides asutatud organisatsioonid, mis toetavad 
rahastamist, näiteks avaliku sektori asutused või teadusasutused.

Muudatusettepanek 127
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud toetuse moodustavad 
lisas sätestatud põhikirja punkti 13 lõikes 2 
ja punkti 13 lõike 3 alapunktides b ja c 
kehtestatud toetused ühisettevõttesse IMI2.

2. Lõikes 1 osutatud toetuse moodustavad 
lisas sätestatud põhikirja punkti 13 lõikes 2 
ja punkti 13 lõike 3 alapunktides b ja c 
kehtestatud toetused ühisettevõttesse ITI. 
Mitterahalisi toetusi, mis on saadud 
üksustelt, mis on asutatud kolmandates 
riikides, mis ei ole raamprogrammiga 
Horisont 2020 seotud riigid, ei loeta 
lõikes 1 osutatud mitterahalisteks 
toetusteks.

Or. en

Selgitus

Kui kolmandates riikides (näiteks USA) asutatud eraettevõtted tahavad toetada teadustööd
mitterahaliselt, peaks see olema võimalik, aga nende toetust ei tohi lugeda ühisettevõtte 
toetuseks, st sellele ei pea vastama liidu vahendid.
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Muudatusettepanek 128
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Muud liikmed peale liidu ja 
assotsieerunud partnerid annavad iga 
aasta 31. jaanuariks ühisettevõtte IMI2 
juhatusele aru igal eelneval eelarveaastal 
lõike 2 kohaselt antud toetuse väärtusest.

3. Muud liikmed peale liidu annavad iga 
aasta 31. jaanuariks ühisettevõtte IMI2 
juhatusele aru igal eelneval eelarveaastal 
lõike 2 kohaselt antud toetuse väärtusest.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib liidu rahalise toetuse 
ühisettevõttele IMI2 lõpetada või peatada, 
seda proportsionaalselt vähendada või 
algatada lisas esitatud põhikirja punkti 21 
lõikes 2 osutatud lõpetamismenetluse, kui 
ühisettevõtte liikmed ja assotsieerunud 
partnerid või nende koosseisu kuuluvad 
või nendega seotud üksused ei anna lõikes
2 osutatud toetust või annavad seda ainult 
osaliselt või liiga hilja.

5. Komisjon võib liidu rahalise toetuse 
ühisettevõttele ITI lõpetada või peatada, 
seda proportsionaalselt vähendada või 
algatada lisas esitatud põhikirja punkti 21 
lõikes 2 osutatud lõpetamismenetluse, kui 
ühisettevõte ei täida rahastamise avalikke 
eesmärke ja kui liikmed ei anna lõikes 2 
osutatud toetust või annavad seda ainult 
osaliselt või liiga hilja.

Or. en

Selgitus

Komisjonil, kes annab raha raamprogrammi Horisont 2020 eelarvest, peab olema võimalus 
lõpetada ühisettevõtte tegevus, kui see ei tõenda asjakohaselt, et täidab oma eesmärke. 
Ühisettevõtte poolt kasutamata jäänud avaliku sektori vahendeid on võimalik kasutada
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raamprogrammi Horisont 2020 prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid“ raames
tervishoiuvaldkonnas teaduskoostöö projektikonkursside või muude riikliku rahastamise 
vormide jaoks.

Muudatusettepanek 130
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte IMI2 võtab vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikliga 209 ning määrusega (EL) nr … 
[delegeeritud määrus, milles käsitletakse 
näidisfinantsmäärust asutustele, mis 
põhinevad avaliku ja erasektori 
partnerlusel].

Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
artikli 12 kohaldamist, võtab ühisettevõte 
IMI2 vastu oma eriotstarbelised 
finantseeskirjad kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikliga 209 ning 
määrusega (EL) nr … [delegeeritud 
määrus, milles käsitletakse 
näidisfinantsmäärust asutustele, mis 
põhinevad avaliku ja erasektori 
partnerlusel].

Or. en

Muudatusettepanek 131
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus võtab kooskõlas Euroopa Liidu 
ametnike personalieeskirjade artikliga 110 
vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ning 
liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artiklil 6 ning millega 
delegeeritakse asjaomased ametisse 
nimetava asutuse volitused tegevdirektorile 
ja määratakse kindlaks tingimused, mille 
alusel võib delegeeritud volitused peatada. 
Tegevdirektor on volitatud neid volitusi 

Juhatus võtab kooskõlas Euroopa Liidu 
ametnike personalieeskirjade artikliga 110 
vastu otsuse, mis põhineb kõnealuste 
personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ning 
liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artiklil 6 ning millega 
delegeeritakse asjaomased ametisse 
nimetava asutuse volitused tegevdirektorile 
ja määratakse kindlaks tingimused, mille 
alusel võib delegeeritud volitused peatada. 
Tegevdirektoril on õigus neid volitusi 
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edasi delegeerima. delegeerida. Tegevdirektor annab 
järgmisel juhatuse koosolekul 
delegeeritud volituste kasutamisest või 
nende delegeerimisest aru.

Or. fr

Selgitus

Kõikidest volituste delegeerimistest tuleb aru anda.

Muudatusettepanek 132
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Volitusi peab olema võimalik peatada või tagasi võtta igal ajal, ilma et juhatus peaks 
erandlikke asjaolusid põhjendama.

Muudatusettepanek 133
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte IMI2 ja tema töötajate suhtes 
kohaldatakse liidu privileegide ja 

Ühisettevõtte IMI2 tegevdirektori ja
juhatuse liikmete suhtes kohaldatakse liidu 
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immuniteetide protokolli. privileegide ja immuniteetide protokolli.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 134
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte IMI2 kõik oma töötajate poolt 
nende ülesannete täitmisel tekitatud kahjud 
vastavalt liikmesriikide õigusaktide 
ühistele üldpõhimõtetele.

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte IMI2 kõik oma töötajate ja 
juhatuse liikmete poolt nende ülesannete 
täitmisel tekitatud kahjud vastavalt 
liikmesriikide õigusaktide ühistele 
üldpõhimõtetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 135
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühisettevõtte IMI2 töötajate poolt 
nende ülesannete täitmisel tekitatud kahju 
heastamisega seotud vaidluste 
lahendamine;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Seda laadi vaidluste puhul ei ole vaja teha erandeid üldisest õigusest.
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Muudatusettepanek 136
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse või muude liidu 
õigusaktidega reguleerimata küsimustes 
kohaldatakse ühisettevõtte IMI2 
asukohariigi õigust.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vaidluste korral ei ole vaja teha erandeid üldisest õigusest ning tuleb kasutada 
lepingujärgseid eeskirju.

Muudatusettepanek 137
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 ühisettevõtte IMI2 vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 ühisettevõtte IMI2 vahehindamise.

Vahehindamises võetakse arvesse 
ühisettevõtte IMI2 teaduskomitee 
soovitusi. Vahehindamine sisaldab muu 
hulgas üksikasjalikku analüüsi, milles 
võrreldakse ühisettevõtte IMI2 
vahepealseid saavutusi konkreetsete 
näitajatega, mille määrab ühisettevõtte 
IMI2 juhatus.
Ühisettevõtte IMI2 vahehindamine peab 
olema osa raamprogrammi Horisont 2020 
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vahehindamisest. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal on tegemist ühisettevõtte IMI2 teaduskomitee rolli suurendamisega, et tagada 
ühisettevõtte nõuetekohane toimimine. Teaduskomitee liikmetel peab olema teaduslik pädevus 
ja tehnikavaldkonda hõlmav asjatundlikkus, mida on vaja teadusuuringutel põhinevate 
soovituste andmiseks ühisettevõttele IMI2.

Muudatusettepanek 138
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks
2017 ühisettevõtte IMI2 vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon korraldab 31. juuliks 2017 
ühisettevõtte IMI2 vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. jaanuariks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 ühisettevõtte IMI2 vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 ühisettevõtte IMI2 vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Ühisettevõtte 
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Parlamendile ja nõukogule. IMI2 vahehindamine on raamprogrammi 
Horisont 2020 vahehindamise osa ning 
need viiakse koos läbi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas muudatustega, mis on tehtud raamprogrammi Horisont 
2020 käsitleva määruse artiklis 26, kus on selgesõnaliselt kirjas, et ühised 
tehnoloogiaalgatused kuuluvad raamprogrammi Horisont 2020 vahehindamise alla.

Muudatusettepanek 140
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühisettevõte IMI2 eelarve võib 
vahekokkuvõtte koostamise ajal läbi 
vaadata.

Or. en

Selgitus

Sõltuvalt vahehindamise tulemusest ja võttes asjakohaselt arvesse kõiki muid asjakohaseid 
tegureid, tuleks ühisettevõtte IMI2 õiguslikuks aluseks olevas õigusaktis näha ette võimalus 
kohandada ühisettevõtte IMI2 eelarvet. Üldiselt tuleks viide eelarve võimalikule 
läbivaatamisele vahehindamise käigus lisada ka vastavalt muude ühisettevõtete alusaktidesse.

Muudatusettepanek 141
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni eelarve täitmisele annab 
seoses ühisettevõttele IMI2 eraldatava 
liidu toetusega heakskiidu Euroopa 

1. Ühisettevõtte IMI2 eelarve täitmisele 
annab heakskiidu Euroopa Parlament
nõukogu soovituse alusel kooskõlas 
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Parlament nõukogu soovituse alusel
kooskõlas aluslepingu artiklis 319 
sätestatud menetlusega.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
319 ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklites 164–166 sätestatud 
menetlusega ning tuginedes kontrollikoja 
auditiaruandele.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 142
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele IMI2 on osa
Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust 
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides aluslepingu artiklis 319 sätestatud 
menetlust.

1. Eelarve täitmisele annab heakskiidu
seoses liidu toetusega ühisettevõttele IMI2 
Euroopa Parlament nõukogu soovituse 
põhjal enne n + 2 aasta 15. maid, järgides 
menetlust, mis on võrreldav ELi toimimise 
lepingu artiklis 319 ja määruse 966/2012 
(EL, Euratom) artiklites 164 ja 165 
sätestatud ning ühisettevõtte IMI2 
finantseeskirjades ettenähtud 
menetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 143
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. Tegemist ei ole ametist tagandamise menetlusega, vaid tegevdirektori 
kohustusega esitada oma lahkumisavaldus juhatusele, kes teeb seejärel otsuse.

Muudatusettepanek 144
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 millest ei andnud OLAFile 
teada.

Or. fr

Selgitus

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



AM\1012280ET.doc 49/95 PE524.772v01-00

ET

Muudatusettepanek 145
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võib võtta 
vastu määruse (EÜ) nr 1049/2001 
rakendamise praktilise korra.

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võib võtta 
vastu määruse (EÜ) nr 1049/2001 
rakendamise praktilise korra. 
Avalikustatakse kõik dokumendid, mis on 
seotud juhatuse, liikmesriikide esindajate 
rühma ja teaduskomitee koosolekutega 
(sealhulgas päevakorrad ja koosolekute 
protokollid).

Or. en

Muudatusettepanek 146
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhatuse ja teaduskomitee liikmed ja 
tegevdirektor avaldavad oma kogu 
ametialase tegevuse, kõigi finantshuvide 
ja huvide konfliktide deklaratsiooni ning 
ajakohastavad seda korrapäraselt.
Deklaratsioonid sisaldavad järgmist
teavet:
(a) isiku ametikoht ja tema liikmelisus 
eraettevõtete juhatustes või komiteedes, 
valitsusvälistes organisatsioonides ja 
ühendustes;
(b) osalus äriühingus või partnerluses, 
kui see võib avaldada mõju avalikule 
sektorile või kui see annab isikule 
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võimaluse märkimisväärselt mõjutada 
kõnealuse üksuse tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte IMI2 rahastatavate meetmete 
suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr ... 
[raamprogrammi Horisont 2020 osalemis-
ja levitamiseeskirjad]. Kõnealuse määruse 
kohaselt käsitatakse ühisettevõtet IMI2 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.

Ühisettevõtte IMI2 rahastatavate meetmete 
suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr ... 
[raamprogrammi Horisont 2020 osalemis-
ja levitamiseeskirjad]. Kõnealuse määruse 
kohaselt käsitatakse ühisettevõtet IMI2 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.

Määruse (EL) nr ... [raamprogrammi 
Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] artikli 1 lõikes 3 
sätestatud erandeid kohaldatakse 
järjepidevalt, et tagada kõigile osalejatele 
õigus- ja menetluskindlus, anda 
võimalikult suurele arvule väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele võimalus 
osaleda ning tagada osalejate õiglane ja 
aus kohtlemine ühisettevõtte IMI2
projektides saavutatud tulemuste 
omamises ja nendele juurdepääsus.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte IMI2 rahastatavate meetmete 
suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr ... 
[raamprogrammi Horisont 2020 osalemis-
ja levitamiseeskirjad]. Kõnealuse määruse 
kohaselt käsitatakse ühisettevõtet IMI2 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.

Ühisettevõtte IMI2 rahastatavate kaudsete
meetmete suhtes kohaldatakse määrust 
(EL) nr ... [raamprogrammi Horisont 2020 
osalemis- ja levitamiseeskirjad] ja selle 
rakendamist käsitlevaid komisjoni 
otsuseid. Kõnealuse määruse kohaselt 
käsitatakse ühisettevõtet IMI2 rahastava 
asutusena ning asutusena, kes toetab 
rahaliselt kaudseid meetmeid kooskõlas 
lisas sätestatud põhikirja punktiga 1.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et ei kohaldata mitte ainult osalemiseeskirju, vaid 
ka seonduvaid rakendusakte, nagu osalemise, hindamise, valimise, toetuste määramise ja 
läbivaatamise menetluste eeskirju. Vastavalt osalemiseeskirjade artikli 1 lõikele 1 
kohaldatakse neid eeskirju ainult kaudsete meetmete suhtes.

Muudatusettepanek 149
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldjuhul kohaldab ühisettevõte ITI
raamprogrammi Horisont 2020 raames 
sätestatud levitamis- ja kasutuseeskirju. 
Lisaks töötab ta välja siduvad suunised, et 
tagada
– avatud juurdepääs teadusuuringute
tulemustele pärast projektide lõppu, 
sealhulgas juurdepääs kliiniliste 
uuringutega seotud andmetele, kaasa 
arvatud negatiivsetele ja positiivsetele 
tulemustele;
– intellektuaalomandiga seotud tavade ja
litsentsimistavade haldamine, et tagada
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lõpptoote võimalikult laialdane ja
taskukohane kättesaadavus.
Tähelepanu pööratakse sellele, et avatud
innovatsioonimudelites saaksid edukalt
osaleda väiksemad osalejad, nagu
teadusasutused, ülikoolid ja VKEd.

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte IMI1 puhul toimunud katsed luua üksikprojektides avatumaid
innovatsioonimudeleid tekitavad raskusi eelkõige väiksematele osalejatele, nagu VKEd, 
ülikoolid ja teadusasutused. Kuigi avatud innovatsioonimudelite loomise eesmärki ei tohiks 
kaotada, tuleks rohkem tähelepanu pöörata nii nõrgemate osalejate vajadustele kui ka 
avalikule vajadusele pakkuda laiemat ja taskukohasemat juurdepääsu lõpptootele. Mõlemad 
aspektid puuduvad ühisettevõtet IMI käsitlevast ettepanekust.

Muudatusettepanek 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et võtta arvesse ühisettevõtte IMI2
tegevusega seotud erivajadusi, võib
ühisettevõtte IMI2 töökavades erandlikel
ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
kõrvale kalduda raamprogrammi 
Horisont 2020 osalemiseeskirjadest. Siiski 
tuleb selliste juhtumite arv hoida 
võimalikult väike. Erandid 
osalemiseeskirjadest ei tohi erinevalt 
mõjutada ülikoolide, kasumit 
mittetaotlevate teadusasutuste või VKEde 
osalemist ja ei tohi minna vastuollu 
raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjades sätestatud kõigi 
asjaomaste poolte õiglase ja võrdse 
kohtlemise üldise vaimuga. 

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas läbipaistvuse ja
mittediskrimineerimise põhimõttega, mis 
on sätestatud määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikes 1 ja
artikli 128 lõikes 1 ning käesoleva 
määruse artiklis 16, avaldatakse 
ühisettevõtte IMI2 korraldatavad
projektikonkursid raamprogrammis 
Horisont 2020 osalejate veebiportaalis.

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 152
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mobiliseerib ühisettevõtte IMI2 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
avaliku ja erasektori vahendid;

(a) juhib ühisettevõtte strateegilise 
teadusuuringute kava väljatöötamist 
pärast konsulteerimist ITI liikmete,
nõuandvate organite ja sidusrühmadega;
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Or. en

Muudatusettepanek 153
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teostab ühisettevõtte IMI2 strateegilise 
teadusuuringute kava korrapäraseid 
läbivaatusi ja teeb vajaduse korral sellesse 
kohandusi, võttes arvesse selle 
rakendamise ajal toimunud teaduse 
arengut;

(b) teostab ühisettevõtte IMI2 strateegilise 
teadusuuringute kava korrapäraseid 
läbivaatusi ja teeb vajaduse korral sellesse 
kohandusi, võttes arvesse selle 
rakendamise ajal toimunud teaduse arengut
ning arvestades vajaduse korral 
raamprogrammi Horisont 2020 
terviseküsimuste teaduskomisjoni 
prognoosivate läbivaatamiste tulemusi 
vastavalt raamprogrammi Horisont 2020 
määruse artikli 12 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu, teiste liikmete, assotsieerunud 
partnerite ja muude sidusrühmade, nagu 
näiteks muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, patsientide organisatsioonide, 
akadeemiliste ringkondade ja kliinikumide 
vahel, ning samuti koostöö tööstusharu ja 
akadeemiliste ringkondade vahel, ja 
edendab seda;

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu, teiste liikmete, assotsieerunud 
partnerite ja muude sidusrühmade, nagu 
näiteks muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, patsientide organisatsioonide, 
akadeemiliste ringkondade, teadusasutuste
ja kliinikumide vahel, ning samuti koostöö 
tööstusharu ja akadeemiliste ringkondade 
vahel, ja edendab seda, tagades, et 
osalemine on võimalikult laiaulatuslik nii 
geograafilisest aspektist kui ka osalejate 
suuruse poolest;
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Or. ro

Muudatusettepanek 155
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu, teiste liikmete, assotsieerunud 
partnerite ja muude sidusrühmade, nagu 
näiteks muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, patsientide organisatsioonide, 
akadeemiliste ringkondade ja kliinikumide 
vahel, ning samuti koostöö tööstusharu ja 
akadeemiliste ringkondade vahel, ja 
edendab seda;

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu ja muude sidusrühmade, nagu näiteks 
muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, patsientide organisatsioonide, 
teadusasutuste (nt 
tootearenduspartnerlused), akadeemiliste 
ringkondade, kliinikumide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide
vahel, ning samuti koostöö tööstusharu ja 
akadeemiliste ringkondade vahel, ja 
edendab seda;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu, teiste liikmete, assotsieerunud 
partnerite ja muude sidusrühmade, nagu 
näiteks muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, patsientide organisatsioonide, 
akadeemiliste ringkondade ja kliinikumide 
vahel, ning samuti koostöö tööstusharu ja 
akadeemiliste ringkondade vahel, ja 
edendab seda;

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu, teiste liikmete, assotsieerunud 
partnerite ja muude sidusrühmade, nagu 
näiteks muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, patsientide organisatsioonide, 
akadeemiliste ringkondade, teadusasutuste
ja kliinikumide vahel, ning samuti koostöö 
tööstusharu ja akadeemiliste ringkondade 
vahel, ja edendab seda;

Or. fr
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Selgitus

Mitmete osapoolte osalus aitab ühisettevõtet IMI2 tugevdada.

Muudatusettepanek 157
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
bioteaduste valdkonnas;

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
teadusuuringuid, kaasa arvatud III ja IV 
faasi kliinilisi uuringuid, kui need 
hõlmavad täitmata ravivajadusi, ja 
innovatsiooni bioteaduste valdkonnas; 

Or. fr

Selgitus

Tuleb jälgida, et teatavad uuringud ei piirduks üksnes täitmata ravivajadustega.

Muudatusettepanek 158
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
bioteaduste valdkonnas;

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
bioteaduste valdkonnas eelkliiniliste ja 
kliiniliste katsete etappides, kus see on 
asjakohane olenevalt muu hulgas 
vajadusest ja riskitasemest;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
bioteaduste valdkonnas;

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
konkurentsieelseid teadusuuringuid ja 
innovatsiooni tervisega seotud bioteaduste 
valdkonnas; ei toetata III ja IV faasi 
kliinilisi uuringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) avaldab teavet projektide kohta, 
sealhulgas iga projekti kogusumma, 
osalejate nimed ja ühisettevõtte IMI2 
rahalise toetuse summa osaleja kohta;

Or. ro

Muudatusettepanek 161
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) korraldab teavitamis-, suhtlus-, 
ellurakendamis- ja levitamistegevust, 
kohaldades mutatis mutandis määruse (EL) 
nr .../2013 [raamprogramm Horisont 2020] 
artikli 22 sätteid;

(h) korraldab teavitamis-, suhtlus-, 
ellurakendamis- ja levitamistegevust, 
kohaldades mutatis mutandis määruse (EL) 
nr .../2013 [raamprogramm Horisont 2020] 
artikli 22 sätteid, sealhulgas siduvaid 



PE524.772v01-00 58/95 AM\1012280ET.doc

ET

suuniseid, et tagada avatud juurdepääs 
teadusuuringute tulemustele pärast 
projekti lõppu, ning intellektuaalomandi 
haldamist ja litsentsimist, et tagada 
lõpptoote võimalikult laialdane ja 
taskukohane kättesaadavus;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) korraldab vähemalt kord aastas 
kohtumise huvirühmadega, et tagada
ühisettevõtte IMI2 teadusuuringute avatus 
ja läbipaistvus sidusrühmade jaoks;

(i) tagab ühisettevõtte IMI2 
teadusuuringute avatuse ja läbipaistvuse
sidusrühmade jaoks korrapärase suhtluse 
kaudu ja vähemalt kord aastas 
sidusrühmadega kohtumise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmed ja assotsieerunud partnerid 2. Liikmed

Or. en

Muudatusettepanek 164
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel Euroopa 
Ravimitootjate Organisatsioonide Liit 
(edaspidi „EFPIA”).

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
selle juhtimise eest vastutava instantsi 
kaalumise alusel Euroopa Ravimitootjate 
Organisatsioonide Liit (edaspidi „EFPIA”).

Or. fr

Selgitus

Ainult kinnituskirjast ei piisa põhikirjaga nõustumiseks.

Muudatusettepanek 165
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel Euroopa 
Ravimitootjate Organisatsioonide Liit 
(edaspidi „EFPIA”).

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel iga juriidiline isik, 
mida esindab isik või organisatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel võib ühisettevõttega 
IMI2 assotsieerunud partnerina liitumist 

3. Pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel võib ühisettevõttega 
ITI liitumist taotleda iga juriidiline isik, 
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taotleda iga juriidiline isik, kes ei ole liige 
ega liikme koosseisu kuuluv üksus ega 
kummagagi seotud üksus ja kes toetab
liikmesriigis või raamprogrammiga 
Horisont 2020 liitunud riigis oma 
konkreetses uurimisvaldkonnas 
ühisettevõtte IMI2 eesmärke. 
Kinnituskirjas tuleb esitada teave 
assotsieerimise ulatuse kohta, täpsustades 
selle sisu, kestust ja selle raames toimuvat 
tegevust.

kes ei ole liige ega selle koosseisu kuuluv 
üksus ega liikmesriigis või 
raamprogrammiga Horisont 2020 liitunud 
riigis asutatud seotud üksus ja kes toetab
oma konkreetses uurimisvaldkonnas 
ühisettevõtte ITI eesmärke. Kinnituskirjas 
tuleb esitada teave assotsieerimise ulatuse 
kohta, täpsustades selle sisu, kestust ja 
selle raames toimuvat tegevust.

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte liikmed peaksid olema ainult üksused, mis on asutatud ja tegutsevad liidus või
raamprogrammiga Horisont 2020 liitunud riigis.

Muudatusettepanek 167
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel võib ühisettevõttega 
IMI2 assotsieerunud partnerina liitumist 
taotleda iga juriidiline isik, kes ei ole liige 
ega liikme koosseisu kuuluv üksus ega 
kummagagi seotud üksus ja kes toetab 
liikmesriigis või raamprogrammiga 
Horisont 2020 liitunud riigis oma 
konkreetses uurimisvaldkonnas 
ühisettevõtte IMI2 eesmärke. 
Kinnituskirjas tuleb esitada teave 
assotsieerimise ulatuse kohta, täpsustades 
selle sisu, kestust ja selle raames toimuvat 
tegevust.

3. Pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
selle juhtimise eest vastutava instantsi 
kaalumise alusel võib ühisettevõttega IMI2 
assotsieerunud partnerina liitumist taotleda 
iga juriidiline isik, kes ei ole liige ega 
liikme koosseisu kuuluv üksus ega 
kummagagi seotud üksus ja kes toetab 
liikmesriigis või raamprogrammiga 
Horisont 2020 liitunud riigis oma 
konkreetses uurimisvaldkonnas
ühisettevõtte IMI2 eesmärke. Kaalutluses
tuleb esitada teave assotsieerimise ulatuse 
kohta, täpsustades selle sisu, kestust ja 
selle raames toimuvat tegevust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 168
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Assotsieerunud partnerid osalevad 
samamoodi nagu muud liikmed kui liit
ühisettevõtte IMI2 tegevuskulude 
rahastamises kooskõlas käesoleva 
põhikirja punktiga 13.

4. Kinnituskirjas tuleb käesoleva määruse 
artiklite 3 ja 4 kohaselt täpsustada 
ühisettevõttesse ITI tehtava rahalise 
panuse suurus, millega samaväärselt 
panustab ka liit.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 2. jagu – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kinnituskirjas tuleb käesoleva määruse 
artiklite 3 ja 4 kohaselt täpsustada 
assotsieerunud partnerite ühisettevõttesse 
IMI2 tehtava rahalise panuse suurus, 
millega samaväärselt panustab ka liit.

välja jäetud

Or. en

(Tekst on lisatud punkti 4 sissejuhatavasse ossa – vt eelmist muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 170
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

3. Liikme- ja assotsieerimisstaatuse
muutmine

3. Liikmestaatuse muutmine

Or. en

Muudatusettepanek 171
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik uued ühisettevõtte IMI2 liikmeks 
või assotsieerunud partneriks saamise 
taotlused esitatakse juhatusele, lisades 
liikmeks saamise taotluse puhul ettepaneku 
kohandada punkti 5 kohast juhatuse 
koosseisu.

1. Kõik uued ühisettevõtte ITI liikmeks 
saamise taotlused esitatakse juhatusele, 
lisades liikmeks saamise taotluse puhul 
ettepaneku kohandada punkti 5 kohast 
juhatuse koosseisu.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust ühisettevõtte IMI2 eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse.

2. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust ühisettevõtte IMI2 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
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kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust ühisettevõtte IMI2 eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse.

2. Juhatus hindab taotlust, võttes arvesse 
taotleja olulisust ja potentsiaalset 
lisaväärtust ühisettevõtte IMI2 eesmärkide 
saavutamise seisukohast. Seejärel teeb 
juhatus taotluse kohta otsuse ning teavitab 
oma otsusest viivitamata komisjoni, kellel 
on taotluse heakskiitmise korral õigus 
liikmeks saamisele vastu seista, välja 
arvatud juhul, kui tegemist on 
liikmesriigiga.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidule, keda esindab komisjon, tuleb anda õigus liikmesusele vastu seista.

Muudatusettepanek 174
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liige või assotsieerunud partner võib 
oma liikmesuse või assotsieerimisstaatuse 
ühisettevõttes IMI2 lõpetada. Lõpetamine 
jõustub ja muutub tagasipööramatuks kuus 
kuud pärast teiste liikmete ja 
assotsieerunud partnerite teavitamist. 
Sellest hetkest vabastatakse endine liige 

3. Iga liige või assotsieerunud partner võib 
oma liikmesuse või assotsieerimisstaatuse 
ühisettevõttes IMI2 lõpetada. Lõpetamine 
jõustub ja muutub tagasipööramatuks kuus 
kuud pärast teiste liikmete ja 
assotsieerunud partnerite teavitamist. 
Sellest hetkest vabastatakse endine liige 
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või assotsieerunud partner kõigist 
kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõte IMI2 kiitis heaks või võttis 
enne liikmesuse või osaluse lõpetamist.

või assotsieerunud partner kõigist 
kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõte IMI2 kiitis heaks või võttis 
enne liikmesuse või osaluse lõpetamist. 
Liikmesuse lõpetamise korral luuakse 
ühisettevõtte IMI2 ja liikmesust lõpetava 
liikme vahel arveldusarve rahaliste 
kohustuste täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liige või assotsieerunud partner
võib oma liikmesuse või 
assotsieerimisstaatuse ühisettevõttes IMI2 
lõpetada. Lõpetamine jõustub ja muutub 
tagasipööramatuks kuus kuud pärast teiste 
liikmete ja assotsieerunud partnerite
teavitamist. Sellest hetkest vabastatakse 
endine liige või assotsieerunud partner
kõigist kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõte IMI2 kiitis heaks või võttis 
enne liikmesuse või osaluse lõpetamist.

3. Iga liige võib oma liikmesuse või 
assotsieerimisstaatuse ühisettevõttes IMI2 
lõpetada. Lõpetamine jõustub ja muutub 
tagasipööramatuks kuus kuud pärast teiste 
liikmete teavitamist. Sellest hetkest 
vabastatakse endine liige kõigist 
kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõte ITI kiitis heaks või võttis enne 
liikmesuse või osaluse lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte IMI2 liikme- ega 4. Ühisettevõtte IMI2 liikme- ega 
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assotsieerimisstaatust ei saa ilma juhatuse 
eelneva nõusolekuta kolmandale isikule üle 
anda.

assotsieerimisstaatust ei saa ilma juhatuse 
eelneva nõusolekuta kolmandale isikule üle 
anda. Nõusolekust teavitatakse komisjoni, 
kellel on õigus avaldada vastuseisu.

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tööstusharu rühm;

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte erasektori liikmed võivad moodustada organi, mille reguleerimisala on laiem 
kui EFPIA-l. Rühmal on nõuandev roll nagu teistelgi rühmadel (teaduskomitee, liikmesriikide
esindajad, sidusrühmad) ja teatud arv kohti juhatuses.

Muudatusettepanek 178
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teaduskomitee, riikide esindajate rühm 
ja sidusrühmade foorum on ühisettevõtte 
IMI2 nõuandeorganid.

2. Tööstusharu rühm, teaduskomitee, 
riikide esindajate rühm ja sidusrühmade liit 
on ühisettevõtte ITI nõuandeorganid.

Or. en
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Muudatusettepanek 179
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 5. jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus koosneb viiest esindajast iga liikme 
kohta.

Juhatus koosneb 12 esindajast, kes 
jagunevad järgmiselt: kolm tööstusharu 
rühma, kolm komisjoni, üks liikmesriikide
esindajate rühma, kolm teaduskomitee ja 
kaks sidusrühmade liidu esindajat.

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtet tuleks pidada tõeliseks partnerluseks, kuhu kuuluvad võrdsematel alustel 
avaliku sektori partnerid (Euroopa Komisjon ja liikmesriigid), erasektori partnerid (tööstus) 
ja teised sidusrühmad, sealhulgas teadlased, patsientide organisatsioonide esindajad ja 
VKEd.

Muudatusettepanek 180
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, 
kuulub igale liikmele selline osa 100 
hääleõigusest, mis vastab tema poolt 
ühisettevõttele IMI2 makstava toetuse 
osatähtsusele.

1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, 
kuulub igale juhatusse kuuluvale 
esindajale üks hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile kuulub 50 % hääleõigustest. 
Komisjoni hääl on jagamatu. Iga liige 
võib jagada oma hääleõigusi oma 
juhatusse kuuluvate esindajate vahel. 
Liikmed teevad oma parima konsensuse 
saavutamiseks. Konsensuse puudumisel 
teeb juhatus otsuseid vähemalt 75 %-lise 
enamusega kõigist häältest, kaasa arvatud 
puuduvate isikute hääled.

Juhatusse kuuluvad esindajad teevad oma 
parima konsensuse saavutamiseks. 
Konsensuse puudumisel teeb juhatus 
otsuseid vähemalt 75 %-lise enamusega 
kõigist häältest, kaasa arvatud puuduvate 
isikute hääled.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit ja muud liikmed nimetavad 
vaheldumisi juhatuse esimehe, kes on 
ametis iga-aastase rotatsiooni korras.

Juhatuse esimees nimetatakse ametisse 
igal aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus peab korralisi koosolekuid 
vähemalt kaks korda aastas. Erakorralisi 

2. Juhatus peab korralisi koosolekuid 
vähemalt kaks korda aastas. Erakorralisi 
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koosolekuid võidakse pidada mis tahes 
liikme või juhatuse esimehe palvel. 
Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees 
ning need toimuvad tavaliselt ühisettevõtte 
IMI2 asukohas.

koosolekuid võidakse pidada mis tahes 
esindaja või juhatuse esimehe palvel. 
Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees 
ning need toimuvad tavaliselt ühisettevõtte 
ITI asukohas. Päevakorra projekt, lõplik
päevakord ja koosolekute protokollid
avaldatakse ITI veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatus kutsub võimalikud assotsieerunud 
partnerid osalema juhatuse aruteludel, 
milles käsitletakse assotsieerunud 
partnerite osalemist hõlmavaid 
päevakorrapunkte. Assotsieerunud 
partneritel ei ole hääleõigust.

Juhatus kutsub liikme osalema juhatuse 
aruteludel, milles käsitletakse liikme
osalemist hõlmavaid päevakorrapunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate rühma esimees osaleb
juhatuse koosolekutel vaatlejana.

Riikide esindajate rühma esimehel on 
õigus osaleda juhatuse koosolekutel ja 
võtta osa arutlustest, aga tal ei ole 
hääleõigust.

Or. en
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Selgitus

Põhikirja punkti 4 lõike 2 kohaselt on riikide esindajate rühm, teaduskomitee ja sidusrühmade 
foorum ühisettevõte IMI2 nõuandeorganid. Selleks et nad saaksid täita oma rolli 
nõuetekohaselt, tuleks neile anda õigus osaleda juhatuse koosolekutel ja neil toimuvates 
aruteludes. Nõuandjal on sõnaõigus.

Muudatusettepanek 186
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate rühma esimees osaleb 
juhatuse koosolekutel vaatlejana.

Riikide esindajate rühma esimehel on koht 
juhatuses, ta osaleb juhatuse koosolekutel
ja tal on hääleõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Põhikirja punkti 4 lõike 2 kohaselt on riikide esindajate rühm, teaduskomitee ja sidusrühmade 
foorum ühisettevõte IMI2 nõuandeorganid. Selleks et nad saaksid täita oma rolli 
nõuetekohaselt, tuleks neile anda õigus osaleda juhatuse koosolekutel ja neil toimuvates 
aruteludes. Nõuandjal on sõnaõigus.
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Muudatusettepanek 188
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Põhikirja punkti 4 lõike 2 kohaselt on riikide esindajate rühm, teaduskomitee ja sidusrühmade 
foorum ühisettevõte IMI2 nõuandeorganid. Selleks et nad saaksid täita oma rolli 
nõuetekohaselt, tuleks neile anda õigus osaleda juhatuse koosolekutel ja neil toimuvates 
aruteludes. Nõuandjal on sõnaõigus.

Muudatusettepanek 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon tagab raamprogrammi 
Horisont 2020 tegevuse ja ühisettevõtte
IMI2 tegevuse pideva koordineerimise, 
leides regulaarselt võimalikku vastastikust 
täiendavust ja koostoimet, sealhulgas 
soovitud kattumisi, ning rakendades
ametlikku kooskõlastamisprotsessi, et
ühtlustada omavahel raamprogrammi
teaduskoostöö alla kuuluvad 
teadusuuringute prioriteedid ja 
ühisettevõtte IMI2 alla kuuluv tegevus.

Or. en

Selgitus

Hädasti on vaja koordineerida teadustegevust raamprogrammi raames ning ühiste 
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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 190
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) otsustab oma kohuseid mittetäitva 
liikme või assotsieerunud partneri
liikmesuse või assotsieerumise lõpetamise 
ühisettevõttes IMI2;

(b) otsustab oma kohuseid mittetäitva 
liikme liikmesuse või assotsieerumise 
lõpetamise ühisettevõttes ITI;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Jean-Pierre Audy

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

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

Or. fr

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 huvides on välja pakutud, et sel 
eesmärgil korraldatakse avalik pakkumismenetlus.

Muudatusettepanek 193
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kiidab heaks konkursikutsed ning 
vajaduse korral seonduvad eeskirjad 
osalemise, hindamise, valimise, toetuste 
määramise ja läbivaatamise menetluste 
kohta, mille kohta teeb ettepaneku 
tegevdirektor tihedas koostöös punkti 7 
lõike 2 alapunktis q osutatud 
nõuanderühmadega;

(l) kiidab heaks konkursikutsed, mille 
kohta teeb ettepaneku tegevdirektor tihedas 
koostöös punkti 7 lõike 2 alapunktis q 
osutatud nõuanderühmadega;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 7. jagu – punkt 2 – alapunkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
ettepanekute loetelu;

(m) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
ettepanekute loetelu pingerea alusel, mille 
on koostanud sõltumatute ekspertide 
rühm kooskõlas raamprogrammi 
Horisont 2020 osalemiseeskirjade
artikliga 37;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selleks et täita ühisettevõtte IMI2 nõuandeorgani ülesannet, peaksid riikide esindajate rühm, 
teaduskomitee ja sidusrühmade foorum saama asjakohast teavet kõikide oluliste küsimuste 
kohta.

Muudatusettepanek 196
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 8. jagu – punkt 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektori nimetab ametisse juhatus 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud ja läbipaistvat 
valikumenetlust. Komisjon liidab 
valikumenetlusega vajaduse korral 
ühisettevõtte IMI2 teiste liikmete 
esindatuse.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse juhatus 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud ja läbipaistvat 
valikumenetlust. Komisjon liidab 
valikumenetlusega vajaduse korral 
ühisettevõtte IMI2 teiste liikmete 
esindatuse. Euroopa Parlamendil on õigus 
avaldada vastuseisu.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Parlament tuleb kaasata tegevdirektori ametisse nimetamisse. Talle pakutakse 
vastulausemenetlust.

Muudatusettepanek 197
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eelkõige täidab tegevdirektor 
sõltumatult järgmisi ülesandeid:

4. Eelkõige täidab tegevdirektor järgmisi 
ülesandeid:
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Or. fr

Selgitus

Tegevdirektor ei pea olema sõltumatu. Sarnaselt teiste töötajatega allub ta juhatusele ning 
tegutseb eelkõige liidu üldistest huvidest lähtuvalt.

Muudatusettepanek 199
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) võtab vastu raamatupidamise 
aastaaruande juhatusele heakskiitmiseks 
esitamiseks;

Or. fr

Selgitus

Täpsustatud sõnastus.

Muudatusettepanek 200
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) koostab teadus- ja arendustegevuse 
edusammude kohta aastaaruande;

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 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m b) jälgib ühisettevõtte IMI 
lõpphindamise, ühisettevõtte IMI2 
vahehindamise või ühisettevõtte IMI2 
tegevuse muu asjakohase hindamise 
tulemusel antud soovituste õigeaegset 
täitmist.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 203
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 9. jagu – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 204
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) juhib ühisettevõtte tegevuses 
ulatusliku osalemise tagamiseks mõeldud 
teabe- ja edutamissüsteemi tööd, eelkõige 
projektikonkursse, sealhulgas seos riiklike 
kontaktpunktide süsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomitee koosneb kuni seitsmest
liikmest, kes nimetatakse üheaastaseks
ametiajaks, mida saab pikendada. Komitee 
valib oma liikmete hulgast endale esimehe 
üheks aastaks.

1. Teaduskomitee koosneb 28 liikmest, üks 
igast liikmesriigist, kes nimetatakse 
kaheaastaseks ametiajaks, mida saab 
pikendada. Komitee valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe üheks aastaks. 
Komitee püüab saavutada oma koosseisus 
soolist võrdõiguslikkust kooskõlas 
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raamprogrammi Horisont 2020 käsitleva 
määruse artikliga 16.

Or. ro

Muudatusettepanek 206
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomitee koosneb kuni seitsmest
liikmest, kes nimetatakse üheaastaseks 
ametiajaks, mida saab pikendada. Komitee 
valib oma liikmete hulgast endale esimehe 
üheks aastaks.

1. Teaduskomitee koosneb kuni 15
liikmest, kes nimetatakse üheaastaseks 
ametiajaks, mida saab pikendada. Komitee 
valib oma liikmete hulgast endale esimehe 
üheks aastaks ja kolm juhatuse liiget.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomitee koosneb kuni seitsmest
liikmest, kes nimetatakse üheaastaseks 
ametiajaks, mida saab pikendada. Komitee 
valib oma liikmete hulgast endale esimehe 
üheks aastaks.

1. Teaduskomitee koosneb kuni 11
liikmest, kes nimetatakse üheaastaseks 
ametiajaks, mida saab pikendada. Komitee 
valib oma liikmete hulgast endale esimehe 
kuni kaheks aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 10. jagu – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetada võib täiendavaid eksperte, kui 
see on vajalik lühiajaliste ajutiste 
eriülesannete täitmiseks.

Nimetada võib täiendavaid eksperte, kui 
see on vajalik lühiajaliste ajutiste 
eriülesannete täitmiseks, ja nad valitakse 
sama korra järgi nagu teaduskomitee 
alalised liikmed.

Or. ro

Muudatusettepanek 209
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teaduskomitee liikmeskond peab 
peegeldama kogu maailmas tunnustatud 
akadeemiliste ringkondade, tööstusharu ja 
regulatiivorganite ekspertide 
tasakaalustatud esindatust. Teaduskomitee 
liikmetel kollektiivselt peab olema 
teaduslik pädevus ja tehnikavaldkonda 
hõlmav asjatundlikkus, mida on vaja 
teadusuuringutel põhinevate soovituste 
andmiseks ühisettevõttele IMI2.

2. Teaduskomitee liikmeskond peab 
peegeldama kogu maailmas tunnustatud 
akadeemiliste ringkondade, klinitsistide ja
meditsiinivaldkonna sõltumatute
ekspertide tasakaalustatud esindatust. 
Teaduskomitee liikmetel kollektiivselt 
peab olema teaduslik pädevus ja 
tehnikavaldkonda hõlmav asjatundlikkus, 
mida on vaja teadusuuringutel põhinevate 
soovituste andmiseks ühisettevõttele IMI2.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Vicky Ford

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

(a a) annab nõu selle kohta, milliseid 
teaduslikke prioriteete lisada strateegilisse 
teadusuuringute kavasse, võttes vajaduse 
korral arvesse raamprogrammi Horisont 
2020 terviseküsimuste teaduskomisjoni 
prognoosivate läbivaatamiste tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) annab nõu strateegilise 
teadusuuringute kava prioriteetide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) anda Euroopa Komisjonile 31. 
detsembriks 2017 soovitused ühisettevõtte 
IMI2 vahehindamiseks.

Or. fr

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 teaduskomitee peab vahehindamises osalema.
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Muudatusettepanek 213
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koostab aastaaruande ja teeb selle 
avalikult kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Teaduskomitee nõuandeid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kaks korda aastas. Koosolekuid 
kutsub kokku komitee esimees. 
Päevakorra projekt, lõplik päevakord ja
koosolekute protokollid avaldatakse ITI
veebilehel.
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Or. en

Muudatusettepanek 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Teaduskomitee saab korrapäraselt 
teavet eelkõige ühisettevõtte IMI2
rahastatud kaudsetes meetmetes 
osalemise, iga projektikonkursi ja projekti 
rakendamise tulemuste kohta, koostoime 
kohta muude asjakohaste liidu
programmidega, IMI2 eelarve täitmise 
ning teadusuuringute tulemuste 
levitamise ja kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks et täita ühisettevõtte IMI2 nõuandeorgani ülesannet, peaks teaduskomitee saama 
asjakohast teavet kõigi asjaomaste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 218
Michèle Rivasi
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. IMI2 riikide esindajate rühmas osaleb 
üks esindaja igast liikmesriigist ja igast 
raamprogrammiga Horisont 2020 liitunud 
riigist. Rühm valib oma liikmete hulgast 
endale esimehe.

1. ITI liikmesriikide esindajate rühmas 
osaleb üks esindaja igast liikmesriigist ja 
igast raamprogrammiga Horisont 2020 
liitunud riigist. Rühm valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe, kellel on 
esindajakoht juhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Riikide esindajate rühma koosolekud 
toimuvad vähemalt kaks korda aastas. 
Koosolekuid kutsub kokku rühma esimees. 
Koosolekutel osalevad tegevdirektor ja 
juhatuse esimees või nende esindajad. 
Päevakorra projekt, lõplik päevakord ja
koosolekute protokollid avaldatakse ITI
veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa



PE524.772v01-00 84/95 AM\1012280ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 221
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate rühma esimees võib 
kutsuda oma koosolekutele vaatlejatena 
teisi isikuid, eelkõige liidu piirkondlike 
omavalitsuste esindajaid ja VKEde 
ühenduste esindajaid.

Riikide esindajate rühma esimees võib 
kutsuda oma koosolekutele vaatlejatena 
teisi isikuid, eelkõige liidu piirkondlike 
omavalitsuste esindajaid ja VKEde 
ühenduste esindajaid, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide esindajaid ja 
patsientide organisatsioonide esindajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seosed raamprogrammiga Horisont 
2020;

(c) vastavus raamprogrammile Horisont 
2020;

Or. en
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Muudatusettepanek 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Riikide esindajate rühm saab 
korrapäraselt teavet eelkõige ühisettevõtte
IMI2 rahastatud kaudsetes meetmetes 
osalemise, iga projektikonkursi ja projekti 
rakendamise tulemuste kohta, koostoime 
kohta muude asjakohaste liidu
programmidega, IMI2 eelarve täitmise 
ning teadusuuringute tulemuste 
levitamise ja kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks et täita ühisettevõtte IMI2 nõuandeorgani ülesannet, peaks riikide esindajate rühm 
saama asjakohast teavet kõigi asjaomaste küsimuste kohta.

Muudatusettepanek 224
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 12. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Sidusrühmade foorum 12. Sidusrühmade komitee

Or. en

Muudatusettepanek 225
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 12. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmade foorum on avatud 
kõikidele avaliku ja erasektori 
sidusrühmadele ning liikmesriikide,
assotsieerunud riikide ja muude riikide
rahvusvahelistele huvirühmadele.

1. Sidusrühmade komitee on avatud 
kõikidele avaliku ja erasektori 
sidusrühmadele ning liikmesriikide ja
assotsieerunud riikide rahvusvahelistele 
sidusrühmadele. Sellesse kuuluvad 
patsientide organisatsioonide, 
tervishoiuteenuste osutajate 
organisatsioonide ja teiste
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindajad. Komitee valib oma liikmete 
hulgast kaks esindajat juhatusse.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sidusrühmade foorumit teavitatakse 
ühisettevõtte IMI2 tegevusest ning 
foorumil palutakse esitada oma märkused.

2. Sidusrühmade foorumit teavitatakse 
korrapäraselt ühisettevõtte IMI2 
tegevusest, eelkõige ühisettevõtte IMI2
rahastatud kaudsetes meetmetes 
osalemisest, iga projektikonkursi ja
projekti rakendamise tulemustest,
koostoimest muude asjakohaste liidu
programmidega, IMI2 eelarve täitmisest 
ning teadusuuringute tulemuste 
levitamisest ja kasutamisest, ning foorumil 
palutakse esitada oma märkused.

Or. en

Selgitus

Selleks et täita ühisettevõtte IMI2 nõuandeorgani ülesannet, peaks sidusrühmade foorum 
saama asjakohast teavet kõigi asjaomaste küsimuste kohta.
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Muudatusettepanek 227
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sidusrühmade foorumit teavitatakse 
ühisettevõtte IMI2 tegevusest ning 
foorumil palutakse esitada oma märkused.

2. Sidusrühmade komiteed teavitatakse 
ühisettevõtte ITI tegevusest ning komiteel
palutakse esitada oma märkused, muu 
hulgas strateegilise teadusuuringute kava 
prioriteetide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 12. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sidusrühmade foorumi koosolekud 
kutsub kokku tegevdirektor.

3. Sidusrühmade komitee koosolekud 
kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muude liikmete kui liidu ja 
assotsieerunud partnerite ning nende 

(b) muude liikmete kui liidu või liidus või 
raamprogrammiga Horisont 2020 liitunud 
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koosseisu kuuluvate või nendega seotud 
üksuste mitterahalised toetused, mis 
koosnevad nende poolt kaudsete meetmete 
rakendamisel ja punkti 7 lõike 2 alapunktis 
q osutatud nõuanderühmadega (kui see on 
ette nähtud aasta töökavaga) seoses tehtud 
kulutustest, millest arvestatakse maha 
ühisettevõtte IMI2 poolne toetus ja muud 
liidu toetused nende kulude katmiseks;

riikides asutatud ning nende koosseisu 
kuuluvate või nendega seotud üksuste 
mitterahalised toetused, mis koosnevad 
nende poolt kaudsete meetmete 
rakendamisel ja punkti 7 lõike 2 alapunktis 
q osutatud nõuanderühmadega (kui see on 
ette nähtud aasta töökavaga) seoses tehtud 
kulutustest, millest arvestatakse maha 
ühisettevõtte IMI2 poolne toetus ja muud 
liidu toetused nende kulude katmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muude liikmete kui liidu ja 
assotsieerunud partnerite ning nende 
koosseisu kuuluvate või nendega seotud
üksuste rahalised toetused, mida võidakse 
eraldada lisaks punktis b sätestatud 
toetustele või nende asemel.

(c) muude liikmete kui liidu ning nende 
koosseisu kuuluvate üksuste rahalised 
toetused, mida võidakse eraldada lisaks 
punktis b sätestatud toetustele või nende 
asemel.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 13. jagu – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmete ja assotsieerunud partnerite
rahalised sissemaksed tegevuskulude 
katteks;

(b) liikmete rahalised sissemaksed 
tegevuskulude katteks;
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Or. en

Muudatusettepanek 232
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte IMI2 finantskohustused ei 
ületa ühisettevõttele kättesaadavate või 
ühisettevõtte eelarvesse tema liikmete ja 
assotsieerunud partnerite poolt eraldatud 
rahaliste ressursside summat.

Ühisettevõtte ITI finantskohustused ei 
ületa ühisettevõttele kättesaadavate või 
ühisettevõtte eelarvesse tema liikmete 
poolt eraldatud rahaliste ressursside 
summat.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mõni ühisettevõtte IMI2 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
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Muudatusettepanek 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte IMI2 raamatupidamise 
aastaaruannet ei kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 235
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte IMI2 raamatupidamise 
aastaaruannet ei kontrolli kontrollikoda.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte IMI2 esitab igal aastal 
komisjonile määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõike 5 kohase
aruande.

3. Ühisettevõte IMI2 esitab igal aastal 
komisjonile ja eelarvepädevatele 
institutsioonidele aruande.

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

Or. en

Muudatusettepanek 237
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte IMI2 raamatupidamise 
aruannet kontrollib sõltumatu 
auditeerimisasutus, nagu on sätestatud
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 
60 lõikes 5.

4. Ühisettevõtte IMI2 
raamatupidamisaruandeid kontrollib 
kontrollikoda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse raames. 
Kontrollikoda võtab oma tegevuse käigus 
arvesse sõltumatu auditeerimisasutuse
tööd, kelle ülesandeks on esitada Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõikes 5
sätestatud arvamus;

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte IMI2 raamatupidamise 
aruannet kontrollib sõltumatu 
auditeerimisasutus, nagu on sätestatud 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 5.

4. Ühisettevõtte IMI2 raamatupidamise 
aruannet kontrollib kontrollikoda
kooskõlas aluslepingu artikliga 287.

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kontrollikoda koostab ühisettevõtte 
IMI2 tegevuse kohta igal aastal 
eriaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võib võtta
vastu liikmete, assotsieerunud partnerite,
organite ja töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad huvide konfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks. Kõnealustes eeskirjades 
sätestatakse huvide konfliktide vältimine 
juhatuses tegutsevate liikmete esindajate 
puhul.

2. Ühisettevõtte ITI juhatus võtab vastu 
liikmete, organite ja töötajate suhtes 
kohaldatavad eeskirjad huvide konfliktide 
vältimiseks ja haldamiseks. Kõnealustes 
eeskirjades sätestatakse huvide konfliktide 
vältimine juhatuses ja teaduskomitees 
tegutsevate esindajate puhul. Eelkõige
täpsustatakse neis eeskirjades üksikasjad, 
mis avaldatakse kogu ametialase tegevuse, 
kõigi finantshuvide ja huvide konflikti 
deklaratsioonis.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 20. osa – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võib võtta
vastu liikmete, assotsieerunud partnerite, 
organite ja töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad huvide konfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks. Kõnealustes eeskirjades 
sätestatakse huvide konfliktide vältimine 
juhatuses tegutsevate liikmete esindajate 
puhul.

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võtab vastu 
liikmete, assotsieerunud partnerite, 
organite ja töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad huvide konfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks. Kõnealustes eeskirjades 
sätestatakse huvide konfliktide vältimine 
juhatuses tegutsevate liikmete esindajate 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võib võtta 
vastu liikmete, assotsieerunud partnerite, 
organite ja töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad huvide konfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks. Kõnealustes eeskirjades 
sätestatakse huvide konfliktide vältimine 
juhatuses tegutsevate liikmete esindajate 
puhul.

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võtab vastu 
liikmete, assotsieerunud partnerite, 
organite ja töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad huvide konfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks. Kõnealustes eeskirjades 
sätestatakse huvide konfliktide vältimine 
juhatuses tegutsevate liikmete esindajate 
puhul.

Or. fr

Selgitus

Vastu tuleb võtta eeskirjad, mida kohaldatakse liikmete, assotsieerunud partnerite, organite ja 
töötajate suhtes huvide konflikti vältimiseks ja haldamiseks. Ei tohiks piirduda üksnes sellise 
võimalusega.

Muudatusettepanek 243
Michèle Rivasi
fraktsiooni Verts/ALE nimel



PE524.772v01-00 94/95 AM\1012280ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 21. jagu – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte IMI2 tegevus lõpetatakse 
käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud 
ajavahemiku lõpus.

1. Ühisettevõtte ITI tegevus lõpetatakse 
käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud 
ajavahemiku lõpus või kui hindamine 
näitab, et ei ole täidetud ühisettevõtte 
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ühisettevõte IMI2 lõpetatakse, 
kasutatakse kõiki selle varasid selle 
kohustuste ning lõpetamisega seotud 
kulutuste katmiseks. Mis tahes ülejääk 
jagatakse proportsionaalselt tegevuse 
lõpetamise ajal veel alles olevate liikmete 
vahel vastavalt nende poolt ühisettevõttele 
IMI2 antud rahalise toetuse osatähtsusele. 
Mis tahes selline liidule jagatud ülejääk 
kantakse tagasi liidu eelarvesse.

4. Kui ühisettevõte IMI2 lõpetatakse, 
kasutatakse kõiki selle varasid selle 
kohustuste ning lõpetamisega seotud 
kulutuste katmiseks. Mis tahes ülejääk 
jagatakse proportsionaalselt tegevuse 
lõpetamise ajal veel alles olevate liikmete 
vahel vastavalt nende poolt ühisettevõttele 
IMI2 antud rahalise toetuse osatähtsusele. 
Mis tahes selline liidule jagatud ülejääk 
kantakse tagasi liidu eelarvesse 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi.

Or. fr

Selgitus

Ülejääkide esinemise korral on loogiline, et need kantakse tagasi raamprogrammi Horisont 
2020.

Muudatusettepanek 245
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 21. jagu – punkt 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Teadusuuringute võimalikud 
tulemused antakse Euroopa 
Ravimitootjate Organisatsioonide Liidule 
(edaspidi „EFPIA”).

Or. fr

Selgitus

Kuna EFPIA on võimalike tulemuste teaduslikuks lähteallikaks, on loogiline, et ühisettevõtte 
IMI2 likvideerimise korral kuuluvad tulemused talle.


