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Muudatusettepanek 25
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud 
kujul heaks;

1. annab heakskiitva arvamuse komisjoni 
muudetud kujul ettepaneku kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] 
2013. aasta määrusega (EL) nr [...]/2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm 
„Horisont 2020” aastateks 2014–2020,18

seatakse sihiks saavutada suurem mõju 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] 2013. 
aasta määrusega (EL) nr [...]/2013, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm 
„Horisont 2020” aastateks 2014–2020,18

seatakse sihiks saavutada suurem mõju 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
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ühendades raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja erasektori vahendid 
avaliku ja erasektori partnerluse vormis 
sellistes tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata liidu laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskondlike probleemide lahendamisele. 
Liit võib osaleda nendes partnerlustes 
rahalise toetuse kaudu ühisettevõtetele, mis 
on loodud otsusega nr 1982/2006/EÜ 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 alusel.

ühendades raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja erasektori vahendid 
avaliku ja erasektori partnerluse vormis 
sellistes tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata liidu laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskondlike probleemide lahendamisele 
ning kasutada ära erainvesteeringuid. 
Kõnealused partnerlused peaksid 
põhinema pikaajalistel kohustustel, sh 
kõigi partnerite tasakaalustatud panus, 
olema kohustatud oma eesmärkide 
saavutamisest aru andma ja olema 
kooskõlas liidu strateegiliste 
eesmärkidega teadusuuringute, arengu ja 
innovatsiooni valdkonnas. Kõnealuste 
partnerluste haldamine ja toimimine 
peaks olema avatud, läbipaistev, 
tulemuslik ja tõhus ja andma paljudele 
oma konkreetses valdkonnas tegutsevatele 
sidusrühmadele võimaluse osaleda. Liit 
võib osaleda nendes partnerlustes rahalise 
toetuse kaudu ühisettevõtetele, mis on 
loodud otsusega nr 1982/2006/EÜ Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 187 alusel.

__________________ __________________
18 ELT (raamprogramm „Horisont 2020”). 18 ELT (raamprogramm „Horisont 2020”).

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega rõhutatakse neid tähtsaid põhimõtteid, milles lepiti kokku raamprogrammi 
„Horisont 2020” läbirääkimistel ühiste tehnoloogiaalgatuste kohta ja selle kohta, millised 
peaksid olema nende tulemused.

Muudatusettepanek 28
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vastavalt nõukogu [...] 2013. aasta 
otsusele (EL) nr [...]/2013, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogramm”,19 tuleks anda 
otsuse nr 1982/2006/EÜ alusel loodud 
ühisettevõtetele edasist toetust otsuses (EL) 
nr [...]/2013 täpsustatud tingimustel. 
Tööstuses juhtpositsiooni saavutamise 
prioriteedi puhul keskendutakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 
kahele konkreetsele tegevussuunale: 
„mikro- ja nanoelektroonika” ning „uus 
komponentide ja süsteemide põlvkond: 
arukate integreeritud komponentide ja 
süsteemide ehitamine”. Manussüsteemid 
(ARTEMIS) ja nanoelektroonika (ENIAC) 
tuleks koondada ühte algatusse.

(5) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [...] 2013. aasta määrusele (EL) 
nr [...]/2013, millega kehtestatakse 
raamprogramm „Horisont 2020”, 
nõukogu [...] 2013. aasta otsusele (EL) 
nr [...]/2013, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi 
„Horisont 2020” rakendamise 
eriprogramm”,19 tuleks anda otsuse 
nr 1982/2006/EÜ alusel loodud 
ühisettevõtetele edasist toetust otsuses (EL) 
nr [...]/2013 täpsustatud tingimustel. 
Tööstuses juhtpositsiooni saavutamise 
prioriteedi puhul keskendutakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 
kahele konkreetsele tegevussuunale: 
„mikro- ja nanoelektroonika” ning „uus 
komponentide ja süsteemide põlvkond: 
arukate integreeritud komponentide ja 
süsteemide ehitamine”. Manussüsteemid 
(ARTEMIS) ja nanoelektroonika (ENIAC) 
tuleks koondada ühte algatusse.

__________________ __________________
19 ELT (raamprogrammi „Horisont 2020” 
eriprogramm).

19 ELT (raamprogrammi „Horisont 2020” 
eriprogramm).

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada viide mitte ainult konkreetsele programmile, vaid ka raamprogrammile, mis on 
vajalik selleks, et tõendada raamprogrammi artikliga 19 ja selles sätestatud põhimõtete 
järgimist.

Muudatusettepanek 29
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vastavalt nõukogu [...] 2013. aasta 
otsusele (EL) nr [...]/2013, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogramm”,19 tuleks anda 
otsuse nr 1982/2006/EÜ alusel loodud 
ühisettevõtetele edasist toetust otsuses 
(EL) nr [...]/2013 täpsustatud tingimustel. 
Tööstuses juhtpositsiooni saavutamise 
prioriteedi puhul keskendutakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 
kahele konkreetsele tegevussuunale: 
„mikro- ja nanoelektroonika” ning „uus 
komponentide ja süsteemide põlvkond: 
arukate integreeritud komponentide ja 
süsteemide ehitamine”. Manussüsteemid 
(ARTEMIS) ja nanoelektroonika (ENIAC) 
tuleks koondada ühte algatusse.

(5) Vastavalt raamprogrammile „Horisont 
2020” ja nõukogu [...] 2013. aasta otsusele 
(EL) nr [...]/2013 võib raamprogrammis 
„Horisont 2020”, eriti selle artiklis 25, 
nimetatud tingimustel loodud 
ühisettevõtetele anda edasist toetust, 
järgides täies mahus raamprogrammis 
„Horisont 2020” sätestatud 
üldpõhimõtteid, eriti soolise 
võrdõiguslikkuse ja avatud juurdepääsu 
põhimõtteid. Tööstuses juhtpositsiooni 
saavutamise prioriteedi puhul 
keskendutakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 
kahele konkreetsele tegevussuunale: 
„mikro- ja nanoelektroonika” ning „uus 
komponentide ja süsteemide põlvkond: 
arukate integreeritud komponentide ja 
süsteemide ehitamine”. Manussüsteemid 
(ARTEMIS) ja nanoelektroonika (ENIAC) 
tuleks koondada ühte algatusse.

__________________ __________________
19 ELT (raamprogrammi „Horisont 2020” 
eriprogramm).

19 ELT (raamprogrammi „Horisont 2020” 
eriprogramm).

Or. en

Muudatusettepanek 30
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Ilma et see piiraks käesoleva 
määruse artikli 11 lõikes 1 osutatud 
vahehindamist ja vastavalt 
raamprogrammi „Horisont 2020” artiklile 
32, peaksid ühised tehnoloogiaalgatused 
kui konkreetne rahastamisvahend olema 
allutatud põhjalikule vahehindamisele, 
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mis peaks muu hulgas hõlmama nende 
avatuse, läbipaistvuse, tulemuslikkuse ja 
tõhususe analüüsi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kooskõlas raamprogrammi „Horisont 2020” raammääruse 
artikliga 32

Muudatusettepanek 31
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et saavutada oma eesmärgid, 
peaks ühisettevõte ECSEL pakkuma 
rahalist abi peamiselt toetustena, mis 
antakse osalejatele avatud ja konkurentsi 
põhimõttele tuginevate projektikonkursside 
alusel. Selline rahaline abi peab olema 
suunatud niisuguste väljaselgitatud 
turutõrgete kõrvaldamisele, mis takistavad 
asjaomase programmi arendamist, ja see 
peab innustama abisaajat muutma oma 
tegutsemisviise.

(19) Selleks et saavutada oma eesmärgid, 
peaks ühisettevõte ECSEL pakkuma 
rahalist abi peamiselt toetustena, mis 
antakse osalejatele avatud ja konkurentsi 
põhimõttele tuginevate projektikonkursside 
alusel, pidades silmas vähendatud 
halduskoormust, selleks et lihtsustada 
rahalise toetuse kättesaadavust. Selline 
rahaline abi peab olema suunatud 
niisuguste väljaselgitatud turutõrgete 
kõrvaldamisele, mis takistavad asjaomase 
programmi arendamist, ja see peab 
innustama abisaajat muutma oma 
tegutsemisviise.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Liidu rahalise toetuse haldamisel 
tuleks järgida usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet ja asjakohaseid 
eeskirju eelarve kaudse täitmise kohta, mis 
on sätestatud määruses (EL, Euratom) 
nr 966/2012 ja komisjoni 29. oktoobri 
2012. aasta delegeeritud määruses (EL) 
nr 1268/2012, mis käsitleb määruse (EL, 
Euratom) nr 966/201226 kohaldamise 
eeskirju26.

(22) Liidu rahalise toetuse haldamisel 
tuleks järgida usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet ja asjakohaseid 
eeskirju eelarve kaudse täitmise kohta, mis 
on sätestatud määruses (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõigetes 1–4 ja 
komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta 
delegeeritud määruses (EL) nr 1268/2012, 
mis käsitleb määruse (EL, Euratom) 
nr 966/201226 kohaldamise eeskirju26.

__________________ __________________
26 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1. 26 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) Komisjoni siseaudiitoril peaksid 
ühisettevõtte ECSEL suhtes olema 
samasugused volitused, nagu tal on 
komisjoni suhtes. Samad volitused on ka 
Euroopa Kontrollikojal ja Euroopa 
Parlamendil.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et 
nende organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude 
ja kulude kohta kontrollib kontrollikoda. 
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 
raamatupidamiskontode usaldusväärsuse 
ja nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamisaruannete kontrollimise 
dubleerimise vältimiseks on põhjendatud, 
et ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et 
nende organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude 
ja kulude kohta kontrollib kontrollikoda. 
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 

välja jäetud
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raamatupidamiskontode usaldusväärsuse 
ja nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamisaruannete kontrollimise 
dubleerimise vältimiseks on põhjendatud, 
et ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et 
nende organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude 
ja kulude kohta kontrollib kontrollikoda. 
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 
raamatupidamiskontode usaldusväärsuse 
ja nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamisaruannete kontrollimise 
dubleerimise vältimiseks on põhjendatud, 
et ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör usub, et kontrollikoda peaks kontrollima ühisettevõtte ECSEL raamatupidamist, 
selleks et tagada otsene sissevaade ühise tehnoloogiaalgatuse tegevusse.
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Muudatusettepanek 37
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et nende 
organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude ja 
kulude kohta kontrollib kontrollikoda. 
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 
raamatupidamiskontode usaldusväärsuse ja 
nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Raamatupidamisaruannete kontrollimise 
dubleerimise vältimiseks on põhjendatud, 
et ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et nende 
organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude ja 
kulude kohta kontrollib kontrollikoda. 
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 
raamatupidamiskontode usaldusväärsuse ja 
nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta. 
Hoolimata kõnealusest arvamusest, mis ei 
ole audit, on põhjendatud, et ühisettevõtte 
ECSEL raamatupidamisaruandeid tuleb
esitada kontrollimiseks kontrollikojale.

Or. fr

Selgitus

Ühisettevõtte ECSEL raamatupidamisaruannete kontrollikojale kontrollimiseks esitamata 
jätmine ei ole põhjendatud. Arvamus, mille esitab küll sõltumatu auditeerimisasutus, ei ole 
siiski audit, mis võimaldaks kolmandatel osapooltel, 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 38
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Ilma et see piiraks artiklis 11 
osutatud vahehindamist ja vastavalt 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
määruse artiklile 26 peaksid ühised 
tehnoloogiaalgatused kui konkreetselt 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rahastamisvahend olema allutatud 
põhjalikule vahehindamisele, mis peaks 
muu hulgas hõlmama nende avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi.

Or. en

Selgitus

Kõnealune viide on vajalik selleks et võtta arvesse raamprogrammi „Horisont 2020” 
läbirääkimiste lõpptulemust. See kajastab teist olulist aspekti, nimelt seda, et parlament suutis 
lisada raamprogrammi „Horisont 2020” määrusesse artikli 26.

Muudatusettepanek 39
Dimitrios Droutsas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Ühisettevõte ECSEL peaks 
tegutsema läbipaistvalt, esitades oma 
asjaomaste organite kohta kogu 
asjakohase kättesaadava teabe, samuti 
tutvustades vastavalt oma tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS 
loodi ajavahemikuks, mis kestab 
31. detsembrini 2017. Üleminek 
ühisettevõtetelt ENIAC ja ARTEMIS 
ühisettevõttele ECSEL tuleks viia 
kooskõlla ja sünkroniseerida üleminekuga 
seitsmendalt raamprogrammilt 
raamprogrammile „Horisont 2020”, et 
tagada teadusuuringute jaoks eraldatavate 
vahendite optimaalne kasutus. Seetõttu 
tuleks õiguskindluse ja selguse huvides 
tunnistada kehtetuks nõukogu määrused 
(EÜ) nr 72/2008 ja (EÜ) nr 74/2008 ning 
näha ette üleminekusätted,

(28) Ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS 
loodi ajavahemikuks, mis kestab 
31. detsembrini 2017. Üleminek 
ühisettevõtetelt ENIAC ja ARTEMIS 
ühisettevõttele ECSEL tuleks viia 
kooskõlla ja sünkroniseerida üleminekuga 
seitsmendalt raamprogrammilt 
raamprogrammile „Horisont 2020”, et 
tagada teadusuuringute jaoks eraldatavate 
vahendite optimaalne kasutus, samas 
tuleks vältida ühest küljest ENIACi ja 
ARTEMISe ja teisest küljest ECSELi 
eeskirjade muudatusi või neisse 
sekkumist. Seetõttu tuleks õiguskindluse ja 
selguse huvides tunnistada kehtetuks 
nõukogu määrused (EÜ) nr 72/2008 ja 
(EÜ) nr 74/2008 ning näha ette 
üleminekusätted,

Or. en

Selgitus

Tuleks teha selgeks, et kui ülejäänud tegevus toimub ENIACi või ARTEMISe raames, siis see 
ülejäänud tegevus peaks järgima vastavalt ENIACi või ARTEMISe vana reeglistikku, samas 
kui ECSEL peaks järgima uut reeglistikku. Arvestades, et olukord on juba piisavalt keeruline, 
ei tohiks ajavahemikul 2014–2017 teha kõnealuses kolmes reeglistikus ühtegi muudatust või 
katkestust.

Muudatusettepanek 41
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Arvestades raamprogrammi 
„Horisont 2020” üldist eesmärki 
saavutada Euroopa teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamise keskkonna 
suurem lihtsustamine ja ühtlustamine, 
peaks ühisettevõte vältima reeglistikke, 
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mis erinevad raamprogrammi „Horisont 
2020” omadest,

Or. en

Muudatusettepanek 42
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Arvestades raamprogrammi 
„Horisont 2020” üldist eesmärki 
saavutada Euroopa tasandil 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise keskkonna suurem 
lihtsustamine ja ühtlustamine, tuleks 
kõigi avaliku ja erasektori partnerluste 
rahastamise kestus raamprogrammi 
„Horisont 2020” raames kooskõlastada 
raamprogrammi kestusega, et edaspidi 
vältida samal ajal kehtivaid eri eeskirju ja 
sellega seotud täiendavat halduskoormust 
osalejatele ja liidu asutustele tulevikus,

Or. en

Muudatusettepanek 43
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
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või kombineeritud rahastamist. Selles 
kontekstis on meetmete eesmärk Euroopa 
talendipotentsiaali täielik ärakasutamine, 
optimeerides seeläbi teadusuuringute ja 
innovatsiooni majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju ning täiendades 
ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendeid 
ja meetmeid,

Or. en

Muudatusettepanek 44
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Pidades silmas alusuuringute 
tähtsust läbimurdvate ideede tekkel, mis 
võimaldavad tulevast innovatsiooni, tuleks 
IKT ja nanotehnoloogia uuringute 
valdkonnas välja kuulutada teadus- ja 
arendustegevuse projektide alaseid 
konkursse raamprogrammi „Horisont 
2020” raames ja samal ajal ühisettevõtte 
ECSEL tegevuse kohta, eelkõige seoses 
uuringutega tehnoloogia küpsuse 
tasemete 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. Ühisettevõtte ECSEL puhul tuleks ühised teadusuuringud viia läbi 
paralleelselt ECSELi tegevusega madalamatel tehnoloogia küpsustasemetel, et saavutada 
ülikoolide ja VKEde laiem kaasatus ELi rahastatud IKT ja nanotehnoloogia uuringutes, 
tagada asjakohane tasakaal madalamate ja kõrgemate tehnoloogia küpsustasemete vahel, 
luua konkurentsivõimeline teadusuuringute keskkond ja tugevdada tuleviku innovatsiooni.

Muudatusettepanek 45
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 c) Rakendada tuleks meetmeid, mis 
toetavad VKEde, ülikoolide ja 
teadusuuringute keskuste osalemist. 
Sellega seoses tuleks kindlaks määrata ja 
kõrvaldada takistused, mis segavad 
uustulnukate osalemist programmis,

Or. en

Muudatusettepanek 46
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 c) Võttes nõuetekohaselt arvesse 
kavandatud koostoimet raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide 
ning asjakohaste riiklike ja piirkondlike 
teadus- ja arendustegevuse 
rahastamisprogrammide vahel, tuleks 
kõiki liidu piirkondi julgustada 
ühisettevõtte ECSEL tegevust ennetavalt 
toetama, näiteks toetades rahaliselt 
asjakohast teadusuuringute 
infrastruktuuri, ettepanekute koostamist, 
uurimistulemuste ärakasutamist või 
asjaomaste osapoolte suhtlust, eesmärgiga 
suurendada ühisettevõtte ECSEL tegevuse 
piirkondlikku mõju ja selle potentsiaali 
piirkondlikul tasandil tööhõive ja 
majanduskasvu loomiseks,

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament nõudis edukalt uue artikli lisamist raamprogrammi „Horisont 2020” 
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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 47
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et rakendada ühist 
tehnoloogiaalgatust „Euroopa 
juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide 
toel”, asutatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 tähenduses ühisettevõte 
(edaspidi „ühisettevõte ECSEL”) 
perioodiks, mis kestab kuni 31. detsembrini 
2024.

1. Selleks et rakendada ühist 
tehnoloogiaalgatust „Euroopa 
juhtpositsiooni tugevdamine 
elektroonikakomponentide ja -süsteemide 
toel”, asutatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 tähenduses ühisettevõte 
(edaspidi „ühisettevõte ECSEL”) 
perioodiks, mis kestab kuni 31. detsembrini 
2020.

Or. en

Selgitus

Kahe põlvkonna ühiste tehnoloogiaalgatuste konkursikutsete (erinevate osalejate, eeskirjade 
ja eelarvetega) üheaegne avaldamine toob kaasa halduskulud, muudab ELi teadusuuringute 
rahastamise keerukamaks ning varjab igal aastal tegelikult kulutatud summasid. Ühiste 
tehnoloogialgatuste kestus tuleks seega viia vastavusse raamprogrammi „Horisont 2020” ja 
tulevaste raamprogrammide kestusega. ECSELi kestuse lühendamine võimaldab 
ühisettevõttel samuti tulla toime vähendatud eelarvega, ilma et oleks vaja selle kavandatud 
tegevust läbi vaadata.

Muudatusettepanek 48
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada elektroonikakomponentide ja - (c) aidata kaasa
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süsteemide kättesaadavus peamiste 
turgude jaoks ja ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks, et hoida Euroopa 
tehnoloogia arengus esikohal, kaotada lõhe 
teadusuuringute ja nende uuringute 
tulemuste rakendamise vahel, suurendada 
innovatsioonivõimet ning tekitada liidus 
majanduse ja tööhõive kasv;

elektroonikakomponentide ja -süsteemide 
kättesaadavusele peamiste turgude jaoks ja 
ühiskondlike probleemide lahendamiseks, 
et hoida Euroopa tehnoloogia arengus 
esikohal, kaotada lõhe teadusuuringute ja 
nende uuringute tulemuste rakendamise 
vahel, suurendada innovatsioonivõimet 
ning tekitada liidus majanduse ja tööhõive 
kasv;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kooskõlastada strateegiad
liikmesriikidega, et meelitada ligi 
erasektori investeeringuid ja aidata 
tõhustada avaliku sektori toetust, vältides 
tarbetut jõupingutuste dubleerimist ja 
killustamist ning hõlbustades 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas tegutsejate osalemist;

(d) toetada strateegiate kooskõlastamist
liikmesriikidega, et meelitada ligi 
erasektori investeeringuid ja aidata 
tõhustada avaliku sektori toetust, vältides 
tarbetut jõupingutuste dubleerimist ja 
killustamist ning hõlbustades 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas tegutsejate osalemist;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) säilitada ja suurendada Euroopas 
pooljuhtide ja arukate süsteemide tootmise 
võimet, sealhulgas tugevdada

(e) aidata kaasa Euroopas pooljuhtide ja 
arukate süsteemide tootmise võime 
suurendamisele, sealhulgas 
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liidripositsiooni tootmisseadmete ja 
materjalide töötlemise valdkonnas;

liidripositsiooni tugevdamisele
tootmisseadmete ja materjalide töötlemise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) edendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEd) osalemist 
kooskõlas raamprogrammi „Horisont 
2020” eesmärkidega.

Or. ro

Muudatusettepanek 52
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kindlustada juhtpositsioon süsteemide, 
sealhulgas manussüsteemide 
projekteerimise ja ehitamise valdkonnas;

(f) toetada ELi juhtpositsiooni süsteemide, 
sealhulgas manussüsteemide 
projekteerimise ja ehitamise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel



PE524.773v01-00 20/54 AM\1012281ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võimaldada kõikidele sidusrühmadele 
juurdepääs elektroonikakomponentide 
ning manussüsteemide/küberfüüsikaliste ja 
arukate süsteemide maailma tasemel 
projekteerimis- ja tootmisinfrastruktuurile;

(g) soodustada kõikide sidusrühmade 
juurdepääsu elektroonikakomponentide 
ning manussüsteemide/küberfüüsikaliste ja 
arukate süsteemide maailma tasemel 
projekteerimis- ja tootmisinfrastruktuurile;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Dimitrios Droutsas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võimaldada kõikidele sidusrühmadele 
juurdepääs elektroonikakomponentide ning 
manussüsteemide/küberfüüsikaliste ja 
arukate süsteemide maailma tasemel 
projekteerimis- ja tootmisinfrastruktuurile;

(g) võimaldada kõikidele sidusrühmadele 
juurdepääs elektroonikakomponentide ning 
manussüsteemide/küberfüüsikaliste ja 
arukate süsteemide maailma tasemel 
projekteerimis- ja tootmisinfrastruktuurile; 
edendada väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) osalemist oma 
tegevuses kooskõlas raamprogrammi 
„Horisont 2020” eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

(Raamprogrammi „Horisont 2020” raammääruse artikliga 18 kooskõlla viimine.)

Muudatusettepanek 55
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) rajada dünaamiline ökosüsteem, 
kaasates innovaatilised väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), 
tugevdades olemasolevaid klastreid ja 
soodustades paljulubavates uutes 
valdkondades uute klastrite loomist.

(h) edendada dünaamilist ökosüsteemi, 
kaasates innovaatilised väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), 
tugevdades olemasolevaid klastreid ja 
soodustades paljulubavates uutes 
valdkondades uute klastrite loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mikro- ja nanoelektroonika 
projekteerimistehnoloogia, 
tootmisprotsessid ja integreerimine, 
seadmed ja materjalid, seades sihiks 
miniaturiseerimise, mitmekesistamise ja 
diferentseerimise ning mitmekülgse 
integreerimise;

(a) mikro- ja nanoelektroonika 
projekteerimistehnoloogia, 
tootmisprotsessid ja integreerimine, 
seadmed ja materjalid, seades sihiks 
miniaturiseerimise, detsentraliseeritud 
usaldusasutused, mitmekesistamise ja 
diferentseerimise ning mitmekülgse 
integreerimise;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) protsessid, meetodid, töövahendid ja 
platvormid, etalonprojektid ja 
arhitektuursed lahendused tarkvarale ja/või 

(b) protsessid, meetodid, töövahendid ja 
platvormid, etalonprojektid ja 
arhitektuursed lahendused tarkvarale ja/või 
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kontrollimahukatele manussüsteemidele / 
küberfüüsikalistele süsteemidele, et 
saavutada professionaalidele ja tarbijatele 
mõeldud rakenduste ja nendega seotud 
teenuste tõrgeteta ühenduvus ja 
koostalitlusvõime, funktsionaalne ohutus, 
hea kättesaadavus ja ohutus;

kontrollimahukatele manussüsteemidele / 
küberfüüsikalistele süsteemidele, et 
saavutada professionaalidele ja tarbijatele 
mõeldud rakenduste ja nendega seotud 
teenuste tõrgeteta ühenduvus ja 
koostalitlusvõime, funktsionaalne ohutus, 
avatud lähtekood, hea kättesaadavus ja 
ohutus;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valdkondadevaheline lähenemine 
arukatele süsteemidele, mida toetab 
tervikliku projekteerimise ja 
kõrgtehnoloogilise tootmise areng, et 
töötada välja iseseisvad ja kohandatavad 
arukad süsteemid, millel on keerulised 
liidesed ja funktsioonid, mis põhinevad 
näiteks tajurite, täiturite, protsessorite, 
energiaga varustamise ja võrgustike 
tõrgeteta integreerimisel.

(c) valdkondadevaheline lähenemine 
arukatele süsteemidele, mida toetab
tervikliku projekteerimise ja 
kõrgtehnoloogilise tootmise areng, et 
töötada välja iseseisvad ja kohandatavad 
arukad süsteemid, millel on lihtsad 
kasutajaliidesed ja funktsioonid, mis 
põhinevad näiteks tajurite, täiturite, 
protsessorite, energiaga varustamise ja 
võrgustike tõrgeteta integreerimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Artikli eesmärk on selgitada ühisettevõtte ECSEL tegevuse ulatust, eriti seoses selle 
teadusuuringute programmis hõlmatud asjaomaste tehnoloogia küpsustasemetega. 
Raamprogrammiga nõutakse ka tehnoloogia küpsustasemete kontseptsiooni suuremat 
arvestamist rahastamise tasemete sätestamisel. Seda tehakse käesolevas artiklis, pidades 
silmas kaudse tegevuse rahastamismäärasid.

Muudatusettepanek 60
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFTA assigneeringuid sisaldav 
maksimaalne toetus, mida liit annab 
ühisettevõttele ECSEL haldus- ja 
tegevuskulude katmiseks, on 
1 215 255 000 eurot. Toetus makstakse 
liidu üldeelarves raamprogrammi 
„Horisont 2020” (2014–2020) rakendamise 
eriprogrammile eraldatud 
eelarveassigneeringutest. Eelarve täitmine 
seoses liidu toetusega tehakse ülesandeks 
ühisettevõttele ECSEL, kes tegutseb 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 209 nimetatud asutusena vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 punkti 
c alapunktile iv ning artiklitele 60 ja 61.

1. Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriikide 
sissemakseid sisaldav maksimaalne toetus, 
mida liit annab ühisettevõttele ECSEL 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks, on 
1 215 255 000 eurot. Toetus makstakse 
liidu üldeelarves raamprogrammi 
„Horisont 2020” (2014–2020) rakendamise 
eriprogrammile eraldatud 
eelarveassigneeringutest. Eelarve täitmine 
seoses liidu toetusega tehakse ülesandeks 
ühisettevõttele ECSEL, kes tegutseb 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 209 nimetatud asutusena vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktile iv ning artiklitele 60 ja 
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61.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EFTA assigneeringuid sisaldav 
maksimaalne toetus, mida liit annab 
ühisettevõttele ECSEL haldus- ja 
tegevuskulude katmiseks, on 
1 215 255 000 eurot. Toetus makstakse 
liidu üldeelarves raamprogrammi 
„Horisont 2020” (2014–2020) rakendamise 
eriprogrammile eraldatud 
eelarveassigneeringutest. Eelarve täitmine 
seoses liidu toetusega tehakse ülesandeks 
ühisettevõttele ECSEL, kes tegutseb 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 209 nimetatud asutusena vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktile iv ning artiklitele 60 ja 
61.

1. EFTA assigneeringuid sisaldav 
maksimaalne toetus, mida liit annab 
ühisettevõttele ECSEL haldus- ja 
tegevuskulude katmiseks, on 
1 063 348 200 eurot. Toetus makstakse 
liidu üldeelarves raamprogrammi 
„Horisont 2020” (2014–2020) rakendamise 
eriprogrammile eraldatud 
eelarveassigneeringutest. Eelarve täitmine 
seoses liidu toetusega tehakse ülesandeks 
ühisettevõttele ECSEL, kes tegutseb 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 209 nimetatud asutusena vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktile iv ning artikli 60 
lõigetele 1–4 ja artiklile 61.

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte ECSEL eelarve kärpimine 12,5 % pakuti välja, lähtudes raamprogrammi 
„Horisont 2020“ vahendite üldisest vähendamisest mitmeaastase finantsraamistiku raames, 
et mitte seada ohtu nii IKT ja nanotehnoloogia teaduskoostöö kui ka ühiste 
tehnoloogiaalgatuste rahastamise tundlikku tasakaalu. Sarnaselt tuleks vähendada ka muude 
ühiste tehnoloogiaalgatuste eelarvet. Samal tuleks ühisettevõtte ECSEL kestust lühendada 
nelja aasta võrra, mis tähendab uue eelarve koostamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus pärast 2020. aastat.

Muudatusettepanek 62
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõikes 2 nimetatud 
delegeerimiskokkuleppes käsitletakse 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 58 lõikes 3 ning artikli 60 lõigetes 
1–4 ja artiklis 61 ning komisjoni 
delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 
artiklis 40 sätestatud elemente ning samuti 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 63
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende andmete edastamise kord, 
millega tagatakse, et komisjon suudab täita 
oma levitamis- ja aruandluskohustusi, nagu 
on nimetatud määruse (EL) nr [...]/2013 
(raamprogramm „Horisont 2020”) 
artiklis 22;

(d) nende andmete edastamise kord, 
millega tagatakse, et komisjon suudab täita 
oma levitamis- ja aruandluskohustusi, nagu 
on nimetatud määruse (EL) nr [...]/2013 
(raamprogramm „Horisont 2020”) 
artiklis 22, sealhulgas täielik teave kõigi 
pakkumiste ja toetuslepingute ja nende 
partnerite kohta, mis lisatakse 
raamprogrammi Horisont 2020 
ülemaailmsesse andmebaasi [ECORDA];

Or. en

Muudatusettepanek 64
Christian Ehler

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

Ühisettevõte ECSEL võtab vastu eraldi 
finantseeskirjad vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 209 ja 
määrusele (EL) nr [...] (delegeeritud 
määrus avaliku ja erasektori 
partnerlusasutuste näidisfinantsmääruse 
kohta).

Sõltumata käesoleva määruse artiklist 12 
võtab ühisettevõte ECSEL vastu eraldi 
finantseeskirjad vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 209 ja 
määrusele (EL) nr [...] (delegeeritud 
määrus avaliku ja erasektori 
partnerlusasutuste näidisfinantsmääruse 
kohta).

Or. en

Muudatusettepanek 65
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. 
Tegevdirektoril on õigus neid volitusi edasi 
delegeerida.

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 edasi 
delegeerida. Tegevdirektor annab 
järgmisel juhatuse koosolekul 
delegeeritud volituste kasutamisest või 
nende edasi delegeerimisest aru.

Or. fr

Selgitus

Kõikidest volituste delegeerimistest tuleb aru anda.



AM\1012281ET.doc 27/54 PE524.773v01-00

ET

Muudatusettepanek 66
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandlikel asjaoludel võib juhatus teha 
otsuse 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 ECSEL töötajale peale 
tegevdirektori.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juhatusel on volitus nimetada ametisse ja tagandada ametist tegevdirektor. Kui erakorralised 
asjaolud takistavad tema ülesannete täitmist ja ka edasi delegeerimine ei toimi, peaks juhatus 
nimetama uue tegevdirektori.

Muudatusettepanek 67
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandlikel asjaoludel võib juhatus teha 
otsuse 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 
ECSEL töötajale peale tegevdirektori.

Juhatus võib põhjendatud otsuse alusel
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 
ECSEL töötajale peale tegevdirektori.

Or. fr
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 68
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL ja tema töötajate
suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu 
privileegide ja immuniteetide protokolli.

Ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori ja 
juhatuse liikmete suhtes kohaldatakse 
Euroopa Liidu privileegide ja 
immuniteetide protokolli.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 69
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte ECSEL kogu oma töötajate
poolt ülesannete täitmisel tekitatud kahju 
vastavalt liikmesriikide õigusaktide 
ühistele üldpõhimõtetele.

2. Lepinguvälise vastutuse korral heastab 
ühisettevõte ECSEL kogu oma teenistujate 
või juhatuse liikmete poolt ülesannete 
täitmisel tekitatud kahju vastavalt 
liikmesriikide õigusaktide ühistele 
üldpõhimõtetele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 70
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühisettevõtte ECSEL töötajate poolt 
ülesannete täitmisel tekitatud kahju 
hüvitamisega seotud vaidluste 
lahendamine;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse või liidu õigusega 
reguleerimata küsimuste puhul 
kohaldatakse ühisettevõtte ECSEL 
asukohariigi õigust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. detsembriks 2017 teeb komisjon 
ühisettevõtte ECSEL vahehindamise, mille 
käigus hinnatakse eelkõige nii erasektorist 
pärit liikmete ja nendesse kuuluvate 
üksuste kui ka muude juriidiliste isikute 
kaudsetes meetmetes osalemise määra ja 

1. 31. detsembriks 2017 teeb komisjon 
ühisettevõtte ECSEL vahehindamise, mille 
käigus hinnatakse eelkõige nii erasektorist 
pärit liikmete ja nendesse kuuluvate 
üksuste kui ka muude juriidiliste isikute 
kaudsetes meetmetes osalemise määra ja 
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sissemakseid nendesse meetmetesse. 
Komisjon edastab hindamistulemused ja 
omapoolsed märkused 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

sissemakseid nendesse meetmetesse. 
Komisjon edastab hindamistulemused ja 
omapoolsed märkused 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Ühisettevõtte ECSEL vahehindamine on 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
vahehindamise osa ja need viiakse läbi 
koos.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab „Horisont 2020” määruse artiklis 26 tehtud muudatusi, kus 
ühised tehnoloogiaalgatused on selgelt nimetatud raamprogrammi „Horisont 2020” 
vahehindamise osana ja teemana.

Muudatusettepanek 73
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 74
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

1. Komisjoni eelarve täitmisele annab
seoses ühisettevõttele ECSEL eraldatava 
liidu toetusega heakskiidu Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel
kooskõlas aluslepingu artiklis 319 
sätestatud menetlusega.

1. Ühisettevõtte eelarve täitmisele aasta n 
kohta annab Euroopa Parlament
heakskiidu pärast nõukogu soovituse 
alusel läbi viidud kontrolli enne 15. maid 
aastal n + 2. Haldusnõukogu sätestab 
ühisettevõtte ECSEL finantseeskirjades 
heakskiitmismenetluse; ta võtab seejuures 
arvesse eripära, mis tuleneb ühisettevõtte 
olemusest avaliku ja erasektori 
partnerlusena ja eelkõige erasektori 
toetusest selle eelarvesse.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni eelarve täitmisele annab 
seoses ühisettevõttele ECSEL eraldatava 
liidu toetusega heakskiidu Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel 
kooskõlas aluslepingu artiklis 319 
sätestatud menetlusega.

Komisjoni eelarve täitmisele annab seoses 
ühisettevõttele ECSEL eraldatava liidu 
toetusega heakskiidu Euroopa Parlament 
nõukogu soovituse alusel, enne n + 2 aasta 
15. maid kooskõlas menetlusega, mis on 
võrreldav Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 319 ja määruse 
(EL/Euratom) nr 966/2012 artiklites 164–
165 sätestatud menetlusega ja ette nähtud
ühisettevõtte ECSEL finantseeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni eelarve täitmisele annab 
seoses ühisettevõttele ECSEL eraldatava 
liidu toetusega heakskiidu Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel 
kooskõlas aluslepingu artiklis 319 
sätestatud menetlusega.

1. Ühisettevõtte IMI2 eelarve täitmisele 
annab heakskiidu Euroopa Parlament 
nõukogu soovituse alusel Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 319 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artiklites 164–
166 sätestatud menetluse järgi ning 
tuginedes kontrollikoja auditiaruandele.

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 77
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek

1 a. Kahe kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu esitab tegevdirektor 
Euroopa Kontrollikojale eelmise aasta 
majandusaasta aruande ja bilansi. 
Kontrollikoda viib kontrolli läbi 
dokumentide alusel ja kohapeal.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse usaldusväärsuse nimel on oluline, et 
heakskiidu andmisest keeldumise järel oleks juhatusel õigus otsustada tegevdirektori 
lahkumise üle. See menetlus ei tähenda tagasivõtmist, vaid lihtsalt tegevdirektori kohustust 
anda oma lahkumine juhatuse kätesse, kes teeb otsuse edasise tegevuse kohta.

Muudatusettepanek 79
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Pettusevastane võitlus peab olema liidu prioriteet. See avaldamist käsitlev säte, mida 
kasutatakse juba praegu vähemalt ühes liikmesriigis, on oluline vahend selle eesmärgi 
saavutamiseks.
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Muudatusettepanek 80
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühisettevõtte ECSEL juhatus võib vastu 
võtta määruse (EÜ) nr 1049/2001 
rakendamise praktilise korra, loomata 
seejuures halduskoormust nende jaoks, 
kes soovivad kõnealuse määrusega antud 
õigusi kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL rahastatavate 
meetmete suhtes kohaldatakse määrust 
(EL) nr [...] (raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad). Vastavalt sellele
määrusele käsitatakse ühisettevõtet ECSEL 
rahastamisasutusena, kes annab rahalist abi 
põhikirja artikli 1 punktis a nimetatud 
kaudsete meetmete jaoks.

Ühisettevõtte ECSEL rahastatavate 
kaudsete meetmete suhtes kohaldatakse 
määrust (EL) nr [...] (raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad) ja kõnealuse määruse 
rakendamist käsitlevaid komisjoni 
otsuseid. Vastavalt sellele määrusele 
käsitatakse ühisettevõtet ECSEL 
rahastamisasutusena, kes annab rahalist abi 
põhikirja artikli 1 punktis a nimetatud 
kaudsete meetmete jaoks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et kohaldatakse mitte ainult osalemiseeskirju, vaid 
ka nendega seotud rakendusakte, näiteks esitamise, hindamise, valiku, otsustamise ja 
läbivaatamise menetlusi. Vastavalt osalemiseeskirjade artikli 1 lõikele 1 kohaldatakse neid 
eeskirju ainult kaudsete meetmete suhtes.
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Muudatusettepanek 82
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse ühisettevõtte 
ECSEL tegevuse konkreetseid vajadusi, 
võivad ühisettevõtte ECSEL töökavad 
lahkneda raamprogrammi „Horisont 
2020” osalemiseeskirjadest niivõrd, 
kuivõrd liikmesriikide kaasamine 
ühisettevõtte loomisesse muudab sellised 
erandid vajalikuks. 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 üldise 
õiglase ja võrdse kohtlemise põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikes 1 ja artikli 128 
lõikes 1 ja käesoleva määruse artiklis 16 
sätestatud läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõttele 
avaldatakse ühisettevõte ECSEL 
korraldatud projektikonkursside 
osalemiskutsed raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalejate veebiportaalis.
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Or. en

Selgitus

Kolmepoolsetel läbirääkimistel „Horisont 2020” üle nõustusid institutsioonid edendama 
kõigi „Horisont 2020” raames rahastatavate konkursikutsete võimaluste suuremat ühtsust. 
Selleks tegi komisjon ettepaneku edendada ühiste tehnoloogiaalgatuste korraldatud 
konkursikutsete avaldamist „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 84
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Määruste (EÜ) nr 72/2008 ja (EÜ) 
nr 74/2008 kohased kasutamata
assigneeringud kantakse üle 
ühisettevõttele ECSEL. Summad, mille 
ühingud AENEAS ja ARTEMISIA 
peavad maksma perioodil 2008–2013
ühisettevõtete ENIAC ja ARTEMIS 
haldusassigneeringuteks, kantakse üle 
ühisettevõttele ECSEL komisjoniga kokku 
lepitavas korras.

10. Määruste (EÜ) nr 72/2008 ja (EÜ) 
nr 74/2008 kohastest kasutamata
assigneeringutest kantakse üle ainult 
ühisettevõtete ENIAC ja ARTEMIS 
konkursikutsetest tulenevate kulude 
katmiseks hädavajalikud assigneeringud.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) avaldada teavet projektide kohta, 
sealhulgas iga projekti kogusumma ja 
osalejate nimed;
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Or. ro

Muudatusettepanek 86
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pärast käesoleva põhikirja 
kinnituskirjaga kinnitamist [ühing 
AENEAS, mis on Prantsusmaa õiguse 
alusel asutatud ühing 
(registreerimisnumber 20070039) 
registreeritud peakontoriga Pariisis 
(Prantsusmaal); ühing ARTEMISIA, mis 
on Madalmaade õiguse alusel asutatud 
ühing (registreerimisnumber 17201341) 
registreeritud peakontoriga Eindhovenis 
(Madalmaades); ühing EPoSS, mis on [...] 
seaduse alusel asutatud ühing 
(registreerimisnumber [...]) registreeritud 
peakontoriga [...]].

(c) pärast käesoleva põhikirja selle 
juhtimise eest vastutava organi üle peetud 
nõupidamiste alusel kinnitamist [ühing 
AENEAS, mis on Prantsusmaa õiguse 
alusel asutatud ühing 
(registreerimisnumber 20070039) 
registreeritud peakontoriga Pariisis 
(Prantsusmaal); ühing ARTEMISIA, mis 
on Madalmaade õiguse alusel asutatud 
ühing (registreerimisnumber 17201341) 
registreeritud peakontoriga Eindhovenis 
(Madalmaades); ühing EPoSS, mis on [...] 
seaduse alusel asutatud ühing 
(registreerimisnumber [...]) registreeritud 
peakontoriga [...]].

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohane ühisettevõtte ECSEL 
liikmeks saamise taotlus tuleb esitada 
ühisettevõtte ECSEL juhatusele. Juhatus 
võtab taotluse hindamisel arvesse taotleja 
olulisust ja võimalikku lisaväärtust 
ühisettevõtte ECSEL eesmärkide 
saavutamisel. Seejärel teeb juhatus taotluse 
kohta otsuse.

3. Lõike 2 kohane ühisettevõtte ECSEL 
liikmeks saamise taotlus tuleb esitada 
ühisettevõtte ECSEL juhatusele. Juhatus 
võtab taotluse hindamisel arvesse taotleja 
olulisust ja võimalikku lisaväärtust 
ühisettevõtte ECSEL eesmärkide 
saavutamisel. Seejärel teeb juhatus taotluse 
kohta otsuse ja taotluse tagasilükkamise 
korral esitab põhjendatud otsuse.
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Or. en

Muudatusettepanek 88
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohane ühisettevõtte ECSEL 
liikmeks saamise taotlus tuleb esitada 
ühisettevõtte ECSEL juhatusele. Juhatus 
võtab taotluse hindamisel arvesse taotleja 
olulisust ja võimalikku lisaväärtust 
ühisettevõtte ECSEL eesmärkide 
saavutamisel. Seejärel teeb juhatus taotluse 
kohta otsuse.

3. Lõike 2 kohane ühisettevõtte ECSEL 
liikmeks saamise taotlus tuleb esitada 
ühisettevõtte ECSEL juhatusele. Juhatus 
võtab taotluse hindamisel arvesse taotleja 
olulisust ja võimalikku lisaväärtust 
ühisettevõtte ECSEL eesmärkide 
saavutamisel. Seejärel teeb juhatus taotluse 
kohta otsuse ning teavitab viivitamata oma 
otsusest komisjoni vastava taotluse korral, 
kellel on õigus liikmeks saamisele vastu 
seista, välja arvatud juhul, kui tegemist on 
liidu liikmesriigiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liige võib oma liikmelisuse 
ühisettevõttes ECSEL peatada. Lõpetamine 
jõustub pöördumatult kuus kuud pärast 
sellest teistele liikmetele teatamist. Pärast 
seda vabastatakse endine liige kõikidest 
kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõtte ECSEL on heaks kiitnud või 
kehtestanud enne liikmelisuse lõpetamisest 
teatamist.

4. Iga liige võib oma liikmelisuse 
ühisettevõttes ECSEL peatada. Lõpetamine 
jõustub pöördumatult kuus kuud pärast 
sellest teistele liikmetele teatamist. Pärast 
seda vabastatakse endine liige kõikidest 
kohustustest peale nende, mille 
ühisettevõtte ECSEL on heaks kiitnud või 
kehtestanud enne liikmelisuse lõpetamisest 
teatamist. Liikmelisuse lõpetamise korral 
luuakse ühisettevõtte ECSEL ja 
liikmelisust lõpetava liikme vahel 
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arveldusarve rahaliste kohustuste 
täitmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 90
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ühisettevõtte ECSEL liikmestaatust ei 
saa anda üle kolmandale isikule ilma 
juhatuse eelneva nõusolekuta.

5. Ühisettevõtte ECSEL liikmestaatust ei 
saa anda üle kolmandale isikule ilma 
juhatuse eelneva nõusolekuta. Sellisest 
nõusolekust teavitatakse komisjoni, kellel 
on õigus avaldada vastuseisu.

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teaduskomitee.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 6. jagu – punkt 3 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 93
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon tagab raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja ühisettevõtte ECSEL 
tegevuse pideva kooskõlastamise, 
tuvastades regulaarselt võimaliku 
vastastikuse täiendamise ja koostoime, 
sealhulgas soovitava kattumise ja 
rakendades ametliku kooskõlastamise 
protsessi, et ühtlustada raamprogrammi 
ühiste teadusuuringute ja ühisettevõtte 
ECSEL tegevuse prioriteedid.

Or. en

Selgitus

Hädasti on vaja koordineerida teadustegevust raamprogrammi raames ning ühiste 
tehnoloogiaalgatuste tegevust, sealhulgas soovitud kattumiste, vajaliku koostoime ja 
vastastikuse koostoime juhtimist. Kõige parem oleks seda ülesannet täita komisjonil, kelle roll 
ühiste tehnoloogiaalgatuste juhtimisstruktuuris (1/3 häältest) peaks andma talle piisavalt 
vahendeid selle ülesande täitmiseks.

Muudatusettepanek 94
Maria Da Graça Carvalho

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

(a) hinnata, kiita heaks või lükata tagasi 
uute liikmete taotlusi vastavalt artikli 3 
lõikele 3;

(a) hinnata, kiita heaks või lükata tagasi 
eraõiguslike üksuste uueks liikmeks 
saamise taotlusi vastavalt artikli 3 
lõikele 3; uute liikmete vastuvõtu 
eeskirjad peaksid olema avalikud ja 
läbipaistvad ja liigsete takistusteta ning 
iga tagasilükkamine peaks olema selgelt 
kirjalikus vormis põhjendatud ja 
kandidaadile ja ametiasutuste nõukogule 
kättesaadavaks tehtud;

Or. en

Selgitus

Kui mõni liikmesriik soovib ühineda, siis peaks see toimuma automaatselt ja mitte sõltuma 
juhatuse otsusest.

Muudatusettepanek 95
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) nimetada ametisse tegevdirektor, 
otsustada tema ametist vabastamine või 
tema ametiaja pikendamine, anda talle 
juhiseid ja teostada järelevalvet tema töö 
üle;

(f) nimetada ametisse tegevdirektor, 
otsustada tema ametist tagandamine või 
tema ametiaja pikendamine, anda talle 
juhiseid ja teostada järelevalvet tema töö 
üle;

Or. fr

Muudatusettepanek 96
Jean-Pierre Audy

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni esitatud kandidaatide 
loetelust valib tegevdirektori avatud ja 
läbipaistva valikumenetluse alusel ning 
nimetab ametisse juhatus. Vajaduse korral 
kaasab komisjon valikumenetlusse 
ühisettevõtte ECSEL teiste liikmete 
esindajad.

1. Komisjoni esitatud kandidaatide 
loetelust valib tegevdirektori avatud ja 
läbipaistva valikumenetluse alusel ning 
nimetab ametisse juhatus. Vajaduse korral 
kaasab komisjon valikumenetlusse 
ühisettevõtte ECSEL teiste liikmete 
esindajad. Euroopa Parlamendil on õigus 
avaldada vastuseisu.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL teiste liikmete 
asjakohane esindatus tagatakse eeskätt 
valikumenetluse eelvaliku etapis. Selleks 
nimetavad ECSELi liikmesriigid ja 

Ühisettevõtte ECSEL teiste liikmete 
asjakohane esindatus tagatakse eeskätt 
valikumenetluse eelvaliku etapis. Selleks 
nimetavad ECSELi liikmesriigid ja 
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erasektorist pärit liikmed juhatuse nimel 
ühisel kokkuleppel ametisse esindaja ja 
vaatleja.

erasektorist pärit liikmed juhatuse nimel 
ühisel kokkuleppel ametisse esindaja ja 
vaatleja. Kogu valikumenetluse käigus 
tuleks kohaldada soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevdirektoril on eelkõige järgmised 
sõltumatult täidetavad ülesanded:

4. Tegevdirektoril on eelkõige järgmised 
täidetavad ülesanded:

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) esitada juhatusele heakskiitmiseks
raamatupidamise aastaaruanne;

(d) võtta vastu raamatupidamise 
aastaaruanne juhatusele heakskiitmiseks
esitamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 101
Christian Ehler

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

(h a) koostada teadus- ja arendustegevuse 
edusammude kohta aastaaruanne 
koostöös ühisettevõtte ECSEL 
kommunikatsiooniosakonnaga;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 102
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) järgida õigeaegselt kõiki soovitusi, 
mis tulenevad ühisettevõtte ECSEL 
vahehindamisest ja mis tahes muust 
asjakohasest ühisettevõtte ECSEL 
tegevuse hindamisest.

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 103
Jean-Pierre Audy

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

(m a) korraldada avalik hankemenetlus, 
mille alusel määrab juhatus sõltumatu 
auditeerimisasutuse, kelle ülesandeks on 
esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikes 5 sätestatud arvamus.

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 11. jagu – punkt 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutuste nõukogu võtab vastu oma 
töökorra.

Ametiasutuste nõukogu võtab vastu oma 
töökorra ja teeb selle avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 12. jagu – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) hinnata, kas on soovitav lisada 
konkreetne ühisettevõtte ECSEL 
teadusuuringute prioriteet 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
regulaarsetesse konkursikutsetesse, et 
arendada uut koostoimet strateegilise 
tähtsusega teadusuuringute ja 
innovatsiooni vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 14. jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erasektorist pärit liikmete nõukogu 
võtab vastu oma töökorra.

Erasektorist pärit liikmete nõukogu võtab 
vastu oma töökorra ja teeb selle 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 15 a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. Teaduskomitee
1. Teaduskomitee koosneb kuni 
14 liikmest, kes nimetatakse ametisse 
üheks aastaks, mida on võimalik 
pikendada.. Teaduskomitee valib oma 
liikmete hulgast üheks aastaks esimehe. 
Esimees võib osaleda juhatuse 
koosolekutel. Vajaduse korral võib 
konkreetseteks ad hoc ülesanneteks ja 
piiratud ajavahemikuks ametisse 
nimetada täiendavaid eksperte.
2. Teaduskomitee liikmed peavad 
esindama teadusasutustest pärinevate 
sõltumatute ekspertide tasakaalustatud 
valimit ja esindama asjakohaseid 
multidistsiplinaarseid valdkondi. 
Teaduskomitee liikmetel ühiselt peab 
olema vajalik teaduslik kvalifikatsioon ja 
oskusteave, mis hõlmab tehnilisi erialasid, 
mis on vajalikud ühisettevõtte ECSEL 
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strateegiliseks teaduslikuks nõustamiseks.
3. Juhatus kehtestab teaduskomitee 
koosseisu konkreetsed kriteeriumid ja 
valikuprotsessi ja nimetab ametisse selle 
liikmed.
4. Teaduskomiteel on järgmised 
ülesanded:
(a) anda nõu iga-aastastesse töökavadesse 
võetavate teaduslike prioriteetide kohta;
(b) anda nõu tegevuse aastaaruandes 
kirjeldatavate teadussaavutuste kohta.
Teaduskomitee nõuanded võetakse 
asjakohaselt arvesse.
5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kaks korda aastas. Koosolekud 
kutsub kokku komitee esimees.
6. Teaduskomitee võib esimehe 
nõusolekul kutsuda oma koosolekutele 
muid isikuid.
7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 16. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte ECSEL halduskulud ei 
ületa 39 420 000 eurot ning need kaetakse 
käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 
nimetatud kuni 15 255 000 euro suurusest 
liidu rahalisest toetusest, artikli 4 lõikes 2 
nimetatud kuni 19 710 000 euro suurusest 
erasektorist pärit liikmete toetusest ja
artikli 19 lõikes 2 nimetatud toetusest 
määruste (EÜ) nr 72/2008 ja (EÜ) 
nr 74/2008 alusel käivitatud meetmete 

Ühisettevõtte ECSEL halduskulud 
kaetakse:
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lõpuleviimiseks. Kui osa halduskulude 
katmiseks ettenähtud toetusest jääb 
kasutamata, võib sellega katta ühisettevõtte 
ECSEL tegevuskulusid.

(a) käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 
nimetatud kuni 15 255 000 euro suurusest 
liidu rahalisest toetusest,
artikli 4 lõikes 2 nimetatud kuni 
19 710 000 euro suurusest erasektorist pärit 
liikmete toetusest või summast, mis 
moodustab 1 % kõigi projektide 
kogukuludest, vastavalt sellele, kumb arv 
on suurem, kuid mis ei ületa 48 miljonit 
eurot,
(c) artikli 19 lõikes 2 nimetatud toetusest 
määruste (EÜ) nr 72/2008 ja (EÜ) 
nr 74/2008 alusel käivitatud meetmete 
lõpuleviimiseks.

Kui osa halduskulude katmiseks ettenähtud 
toetusest jääb kasutamata, võib sellega 
katta ühisettevõtte ECSEL tegevuskulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 19. jagu – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mõni ühisettevõtte ECSEL 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 
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peatada ühisettevõtte liikme hääleõiguse, 
kui ta on ära kuulatud ning kui talle on 
pakutud korrigeerimismenetlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte ECSEL annab igal aastal 
aru komisjonile vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5.

3. Ühisettevõte ECSEL annab igal aastal 
aru komisjonile ja eelarvepädevatele 
institutsioonidele.

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

Or. en

Muudatusettepanek 111
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid kontrollib 
kontrollikoda vastavalt aluslepingu 
artiklile 287.

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid kontrollib 
kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 115
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 117
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruanded tuleb esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 22. jagu – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kontrollikoda koostab ühisettevõtte 
ECSEL kohta eraldi aastaaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 25. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte ECSEL juhatus võib vastu 
võtta eeskirjad oma liikmete, organite ja 
töötajatega seotud huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja haldamiseks. Nendes 
eeskirjades sätestatakse huvide konflikti 
vältimine juhatuses või ametiasutuste 
nõukogus tegutsevate ühisettevõtte ECSEL 
liikmete esindajate puhul.

Ühisettevõtte ECSEL juhatus võtab vastu 
eeskirjad oma liikmete, organite ja 
töötajatega seotud huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja haldamiseks. Nendes 
eeskirjades sätestatakse huvide konflikti 
vältimine juhatuses või ametiasutuste 
nõukogus tegutsevate ühisettevõtte ECSEL 
liikmete esindajate puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 25. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte ECSEL juhatus võib vastu 
võtta eeskirjad oma liikmete, organite ja 
töötajatega seotud huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja haldamiseks. Nendes 
eeskirjades sätestatakse huvide konflikti 
vältimine juhatuses või ametiasutuste 
nõukogus tegutsevate ühisettevõtte ECSEL 
liikmete esindajate puhul.

Ühisettevõtte ECSEL juhatus võtab vastu 
eeskirjad oma liikmete, organite ja 
töötajatega seotud huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja haldamiseks. Nendes 
eeskirjades sätestatakse huvide konflikti 
vältimine juhatuses või ametiasutuste 
nõukogus tegutsevate ühisettevõtte ECSEL 
liikmete esindajate puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 25. jagu – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte ECSEL juhatus võib vastu 
võtta eeskirjad oma liikmete, organite ja 
töötajatega seotud huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja haldamiseks. Nendes 
eeskirjades sätestatakse huvide konflikti 
vältimine juhatuses või ametiasutuste 
nõukogus tegutsevate ühisettevõtte ECSEL 
liikmete esindajate puhul.

2. Ühisettevõtte ECSEL juhatus võtab
vastu eeskirjad oma liikmete, organite ja 
töötajatega seotud huvide konfliktide 
ärahoidmiseks ja haldamiseks. Nendes 
eeskirjades sätestatakse huvide konflikti 
vältimine juhatuses või ametiasutuste 
nõukogus tegutsevate ühisettevõtte ECSEL 
liikmete esindajate puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 26. jagu – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui ühisettevõtte ECSEL tegevus 
lõpetatakse, kasutatakse selle vara 
ühisettevõtte kohustuste ja selle tegevuse 
lõpetamise kulude katmiseks. Ülejääk 
jagatakse lõpetamise ajaks alles jäänud 
liikmete vahel proportsionaalselt nende 
rahalise toetusega ühisettevõttele ECSEL. 
Liidule jagatud ülejääk kantakse liidu 
eelarvesse.

4. Kui ühisettevõtte ECSEL tegevus 
lõpetatakse, kasutatakse selle vara 
ühisettevõtte kohustuste ja selle tegevuse 
lõpetamise kulude katmiseks. Ülejääk 
jagatakse lõpetamise ajaks alles jäänud 
liikmete vahel proportsionaalselt nende 
rahalise toetusega ühisettevõttele ECSEL. 
ELile antud ülejääk kantakse ELi eelarve 
raames raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogrammi.

Or. fr


