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Muudatusettepanek 18
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määrusega (EL) nr …/2013 20

loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) (edaspidi „raamprogramm Horisont 
2020”) eesmärk on avaldada suuremat 
mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile 
avaliku sektori siseste partnerluste
tugevdamisele kaasaaitamise teel, sh läbi
ELi osalemise mitme liikmesriigi poolt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
185 alusel algatatud programmides.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määrusega (EL) nr …/2013 20 

loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) (edaspidi „raamprogramm Horisont 
2020”) eesmärk on avaldada suuremat 
mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile 
suurema koostoime arendamise teel,
suurendades koordineerimist ja vältides 
tarbetut rahvusvaheliste, riiklike ja 
piirkondlike uurimisprogrammide 
dubleerimist. Avaliku sektori sisesed 
partnerlused, sh ELi osalemine mitme 
liikmesriigi poolt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 185 alusel algatatud 
programmides peaksid saavutama 
nimetatud eesmärgid, täitma kõnealuses 
määruses, eelkõige selle artiklis 20 
täpsustatud tingimused ja olema täielikult 
kooskõlas raamprogrammis Horisont 
2020 kohaldatavate üldpõhimõtetega.

__________________ __________________
20 ELT … (raamprogramm Horisont 2020) 20 ELT … (raamprogramm Horisont 2020)

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus rõhutab olulisi raamprogrammi Horisont 2020 läbirääkimiste käigus 
kokkulepitud avaliku sektori siseste partnerluste põhimõtteid ja seda, mida need peaksid 
saavutama. 

Muudatusettepanek 19
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2012. aasta aprillis esitas komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande Eurostarsi ühisprogrammi 
vahehindamise kohta22, mille viis 
programmi algusest kahe aasta 
möödumisel ellu sõltumatute ekspertide 
rühm. Ekspertide üldine arvamus oli, et 
Eurostarsi programm täidab oma eesmärke, 
annab lisandväärtust Euroopa 
teadusuuringuid ellu viivatele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (edaspidi 
„VKEd”) ning seda tuleks pärast 2013. 
aastat jätkata. Esitati mitu 
täiendussoovitust, mis käsitlesid peamiselt 
riiklike programmide täiendava 
integratsiooni ja toimingute tulemuslikkuse 
täiustamise vajadust, et sõlmida lepingud 
lühema aja jooksul ning tagada menetluste 
suurem läbipaistvus.

(4) 2012. aasta aprillis esitas komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande Eurostarsi ühisprogrammi
vahehindamise kohta22, mille viis 
programmi algusest kahe aasta 
möödumisel ellu sõltumatute ekspertide 
rühm. Ekspertide üldine arvamus oli, et 
Eurostarsi programm täidab oma eesmärke, 
annab lisandväärtust Euroopa 
teadusuuringuid ellu viivatele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele (edaspidi 
„VKEd”) ning seda tuleks pärast 2013. 
aastat jätkata. Samuti leitakse, et 
kõnealune programm vastab teadus- ja 
arendustegevust ellu viivate VKEde 
mitmetele tegelikele vajadustele; see on 
kaasa toonud suure hulga taotlusi, nii et 
kõlblike projektide arv on ületanud 
esialgset eelarvet. Esitati mitu 
täiendussoovitust, mis käsitlesid peamiselt 
riiklike programmide täiendava 
integratsiooni ja toimingute tulemuslikkuse 
täiustamise vajadust, et sõlmida lepingud 
lühema aja jooksul ning tagada menetluste 
suurem läbipaistvus.

__________________ __________________
22 KOM(2011) 186, 8.4.2011. 22 KOM(2011) 186, 8.4.2011.

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nõukogu [kuupäev] 2013. aasta otsuse 
2013/…/EL kohaselt, millega kehtestatakse 

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013, 
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teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogramm24, võidakse 
toetada Eurostarsi ühisprogrammile 
tuginevat meedet, mille puhul muudetakse 
selle rõhuasetust vahehindamises sätestatud 
viisil.

millega luuakse raamprogramm Horisont 
2020 ja nõukogu [kuupäev] 2013. aasta 
otsuse 2013/…/EL kohaselt, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogramm24, võidakse 
toetada Eurostarsi ühisprogrammile 
tuginevat meedet, mille puhul muudetakse 
selle rõhuasetust vahehindamises sätestatud 
viisil.

__________________ __________________
24 ELT … (Horisont 2020 eriprogramm) 24 ELT … (Horisont 2020 eriprogramm)

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks viide mitte ainult eriprogrammile, vaid ka raamprogrammile, mis on oluline 
selleks, et näidata kooskõla raamprogrammi artikliga 20 ja selles sätestatud põhimõtetega.

Muudatusettepanek 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Programm Eurostars-2 (edaspidi 
„Eurostars-2”), mis on kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020”, sellega 
seotud juhtalgatusega „Innovaatiline liit”25

ning teatisega „Euroopa teadusruumi 
partnerluse tugevdamine tipptaseme ja 
kasvu saavutamiseks”26, seab eesmärgiks 
toetada teadusuuringuid ellu viivaid 
VKEsid, kaasrahastades nende 
turupõhiseid teadusuuringute projekte mis 
tahes valdkonnas. Sellisel moel ja 
kombineerituna raamprogrammis Horisont 
2020 seatud juhtiva ja progressi 
võimaldava tehnoloogia eesmärgi 
tegevustega aidatakse sellega kaasa 
kõnealuse programmi osa „Juhtpositsioon 

(7) Programm Eurostars-2 (edaspidi 
„Eurostars-2”), mis on kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020”, sellega 
seotud juhtalgatusega „Innovaatiline liit”25

ning teatisega „Euroopa teadusruumi 
partnerluse tugevdamine tipptaseme ja 
kasvu saavutamiseks”26, seab eesmärgiks 
toetada teadusuuringuid ellu viivaid 
VKEsid, kaasrahastades nende 
turupõhiseid teadusuuringute projekte mis 
tahes valdkonnas. Sellisel moel ja 
kombineerituna raamprogrammis Horisont 
2020 seatud juhtiva ja progressi 
võimaldava tehnoloogia eesmärgi 
tegevustega aidatakse sellega kaasa 
kõnealuse programmi osa „Juhtpositsioon 
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tööstuses” eesmärkide saavutamisele, et 
kiirendada nende tehnoloogiate ja 
innovatsioonide arendamist, mis on 
tuleviku ettevõtete tegevuse aluseks ja 
aitavad uuenduslikel Euroopa VKEdel 
kasvada maailma juhtivateks ettevõteteks. 
Varasema Eurostarsi programmi täiustuste 
osana peaks Eurostarsi-2 raames rõhuma 
toetuse andmise lühemale ajale, paremale 
integratsioonile ning optimaalsele, 
läbipaistvale ja tõhusamale 
haldustegevusele kui teadusuuringuid ellu 
viivate VKEde saadavale lõplikule kasule.

tööstuses” eesmärkide saavutamisele, et 
kiirendada nende tehnoloogiate ja 
innovatsioonide arendamist, mis on 
tuleviku ettevõtete tegevuse aluseks ja 
aitavad uuenduslikel Euroopa VKEdel 
kasvada maailma juhtivateks ettevõteteks. 
Varasema Eurostarsi programmi täiustuste 
osana peaks Eurostarsi-2 raames rõhuma 
toetuse andmise lühemale ajale, paremale 
integratsioonile ning optimaalsele, 
läbipaistvale ja tõhusamale 
haldustegevusele kui teadusuuringuid ellu 
viivate VKEde saadavale lõplikule kasule. 
Programmi Eurostars-2 edu võti on alt 
üles suunatud lähenemisviis ning 
äripõhine tegevuskava, mis keskendub 
peamiselt eelnevast Eurostarsi 
programmist tulenevale 
turupotentsiaalile. 

__________________ __________________
25 KOM(2010) 546 (lõplik), 6.10.2010. 25 KOM(2010) 546 (lõplik), 6.10.2010.
26 COM(2012) 392 final, 17. 7.2012. 26 COM(2012) 392 final, 17. 7.2012.

Or. en

Selgitus

Eurostarsi muutsid edukaks kaks peamist elementi: selle alt üles suunatud lähenemisviis ja 
äripõhine tegevuskava. 

Muudatusettepanek 22
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Võttes arvesse raamprogrammi 
Horisont 2020 üldist eesmärki saavutada 
Euroopa tasandil lihtsam ja 
kooskõlastatum teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamine, tuleks kõikide 
raamprogrammist Horisont 2020 
rahastatavate avaliku sektori siseste 
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partnerluste kestus viia vastavusse 
kõnealuse raamprogrammi kestusega, et 
vältida erinevaid paralleelseid eeskirju ja 
nendega seotud üleliigset halduskoormust 
tulevastele osalejatele.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalevad riigid kavatsevad toetada 
programmi Eurostars-2 rakendamist 
ajavahemikul, mis on programmiga 
Eurostars-2 hõlmatud (2014–2024).

(9) Osalevad riigid kavatsevad toetada 
programmi Eurostars-2 rakendamist 
ajavahemikul, mis on programmiga 
Eurostars-2 hõlmatud (2014–2020).

Or. en

Selgitus

Konkursikutseid esitavate kahe põlvkonna avaliku sektori siseste partnerluste paralleelsus 
peale 2020. aastat tekitaks halduskulusid, muudaks ELi teadustöö rahastamise keerukamaks 
ja varjaks tegelikke iga-aastaselt rahastamisele kulutatavaid summasid. Seetõttu tuleks 
avaliku sektori siseste partnerluste kestus viia vastavusse raamprogrammi Horisont 2020 ja 
tulevaste raamprogrammide kestusega.

Muudatusettepanek 24
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Igast EUREKA liikmesriigist või 
EUREKAga assotsieerunud riigist, kes ei 
ole liitunud raamprogrammiga Horisont 
2020, võib saada programmi Eurostars-2 
partnerriik.
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „teadusuuringuid ellu viiv VKE” –
VKE, mis taasinvesteerib vähemalt 10 % 
oma käibest teadus- ja arendustegevusse 
või suunab vähemalt 10 % oma täistööaja 
ekvivalentidest teadus- ja 
arendustegevusse.

(2) „teadus- ja arendustegevust ellu viiv 
VKE” – VKE, mis taasinvesteerib 
vähemalt 10 % oma käibest teadus- ja 
arendustegevusse või suunab vähemalt 
10 % oma täistööaja ekvivalentidest 
teadus- ja arendustegevusse või omab 
vähemalt viit täistööaja ekvivalenti (kuni 
100 täistööaja ekvivalendiga VKEdele) või 
10 täistööaja ekvivalenti (üle 100 
täistööaja ekvivalendiga VKEdele). 

Or. en

Muudatusettepanek 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „teadusuuringuid ellu viiv VKE” –
VKE, mis taasinvesteerib vähemalt 10 % 
oma käibest teadus- ja arendustegevusse 
või suunab vähemalt 10 % oma täistööaja 
ekvivalentidest teadus- ja 
arendustegevusse.

(2) „teadusuuringuid ellu viiv VKE” –
VKE, mis taasinvesteerib vähemalt 10 % 
oma käibest teadus- ja arendustegevusse 
või suunab vähemalt 10 % oma täistööaja 
ekvivalentidest teadus- ja arendustegevusse 
või omab vähemalt viit täistööaja 
ekvivalenti (kuni 100 täistööaja 
ekvivalendiga VKEdele) või 10 täistööaja 
ekvivalenti (üle 100 täistööaja 
ekvivalendiga VKEdele). 

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek aitab eelkõige traditsioonilisi sektoreid, nagu tootmine ja 
põllumajandusettevõtlus, mis on sageli tööjõumahukad, aga väheste teadus- ja 
arendustegevuse täistööaja ekvivalentidega (alla 10 %) ja võimaldab neil osaleda 
rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse koostöös.

Muudatusettepanek 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „teadusuuringuid ellu viiv VKE” –
VKE, mis taasinvesteerib vähemalt 10 % 
oma käibest teadus- ja arendustegevusse 
või suunab vähemalt 10 % oma täistööaja 
ekvivalentidest teadus- ja 
arendustegevusse.

(2) „teadusuuringuid ellu viiv VKE” –
VKE, mis taasinvesteerib vähemalt 10 % 
oma käibest teadus- ja arendustegevusse 
või suunab vähemalt 10 % oma täistööaja 
ekvivalentidest teadus- ja arendustegevusse 
või omab vähemalt viit täistööaja 
ekvivalenti (kuni 100 täistööaja 
ekvivalendiga VKEdele) või 10 täistööaja 
ekvivalenti (üle 100 täistööaja 
ekvivalendiga VKEdele). 

Or. en

Selgitus

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17 % of the 
R&D SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10 % of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Muudatusettepanek 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tegevused viiakse ellu teadusuuringuid 
tegevate VKEde riikidevahelise koostöö 
kaudu kas üksi või koos muude 
innovatsiooniahela tegutsejatega (näiteks 
ülikoolid, teadusasutused);

a) tegevused viiakse ellu teadusuuringuid 
tegevate VKEde riikidevahelise koostöö 
kaudu kas üksi või koos muude 
innovatsiooniahela tegutsejatega (näiteks 
ülikoolid, teadusasutused) või 
teadusuuringuid ellu viia plaanivate 
VKEde poolt, investeerides vähemalt 10 % 
oma kasumist teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni;

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga EUREKA liikmesriik või 
EUREKAga assotsieerunud riik, kes ei ole 
liitunud raamprogrammiga Horisont 
2020, võib saada programmi Eurostars-2 
partnerriigiks tingimusel, et ta täidab 
artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud 
tingimust. Neid EUREKA liikmesriike või 
EUREKAga assotsieerunud riike, kes 
vastavad nimetatud tingimusele, 
käsitatakse käesoleva otsuse kohaldamisel 
partnerriikidena. Kõnealustel 
partnerriikidel ei ole programmi 
Eurostars-2 raames õigust liidu rahalisele 
toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Kent Johansson, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga EUREKA liikmesriik või 
EUREKAga assotsieerunud riik, kes ei ole 
liitunud raamprogrammiga Horisont 
2020, võib saada programmi Eurostars-2 
partnerriigiks tingimusel, et ta täidab 
artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud 
tingimust. Neid EUREKA liikmesriike või 
EUREKAga assotsieerunud riike, kes 
vastavad nimetatud tingimusele, 
käsitatakse käesoleva otsuse kohaldamisel 
partnerriikidena. Kõnealustel 
partnerriikidel ei ole siiski programmi 
Eurostars-2 raames õigust liidu rahalisele 
toetusele.

Or. en

Selgitus

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Muudatusettepanek 31
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga Eureka liikmesriik või Eurekaga 
assotsieerunud riik, kes ei ole liitunud 
raamprogrammiga Horisont 2020, võib 
saada programmi Eurostars-2 
partnerriigiks tingimusel, et ta täidab 
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artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud 
tingimust. Neid Eureka liikmesriike või 
Eurekaga assotsieerunud riike, kes 
vastavad nimetatud tingimusele, 
käsitatakse käesoleva otsuse kohaldamisel 
partnerriikidena. Kõnealustel 
partnerriikidel ei ole programmi 
Eurostars-2 raames õigust liidu rahalisele 
toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
2 a. Iga Eureka liikmesriik või Eurekaga 
assotsieerunud riik, kes ei ole liitunud 
raamprogrammiga Horisont 2020, võib 
saada programmi Eurostars-2 
partnerriigiks tingimusel, et ta täidab 
artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud 
tingimust. Neid Eureka liikmesriike või 
Eurekaga assotsieerunud riike, kes 
vastavad nimetatud tingimusele, 
käsitatakse käesoleva otsuse kohaldamisel 
partnerriikidena. Kõnealustel 
partnerriikidel ei ole programmi 
Eurostars-2 raames õigust liidu rahalisele 
toetusele.

Or. en

Selgitus

Kuna Eurostars on Euroopa Komisjoni ja Eureka ühisprogramm, siis peaks igal Eureka 
liikmesriigil või Eurekaga assotsieerunud riigil olema õigus liituda partnerriigina 
programmiga Eurostars-2.
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Muudatusettepanek 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne rahaline toetus 
programmile Eurostars-2 on koos Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
assigneeringutega 287 miljonit eurot30. 
Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarve assigneeringutest, mis on 
eraldatud kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti vi ning artiklite 60 ja 61 
kohaselt otsusega …/2013/EL kehtestatud 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi asjakohaste 
osadega.

1. Liidu maksimaalne rahaline toetus 
programmile Eurostars-2 on koos Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
assigneeringutega 251,125 miljonit eurot30. 
Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarve assigneeringutest, mis on 
eraldatud kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti vi ning artiklite 60 ja 61 
kohaselt otsusega …/2013/EL kehtestatud 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi raames 
„Innovatsioonile VKEdes”.

__________________ __________________
30 Summa on hinnanguline ning oleneb 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraadi poolt teise osa 
„Juhtpositsioon tööstuses” eesmärgi 
„Innovatsioon VKEdes” jaoks kokku 
lepitud lõplikust summast, mis kiidetakse 
lõplikus versioonis eelarvepädeva 
institutsiooni poolt heaks ettepanekule 
lisatavas finantsselgituses.

30 Summa on hinnanguline ning oleneb 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraadi poolt teise osa 
„Juhtpositsioon tööstuses” eesmärgi 
„Innovatsioon VKEdes” jaoks kokku 
lepitud lõplikust summast, mis kiidetakse 
lõplikus versioonis eelarvepädeva 
institutsiooni poolt heaks ettepanekule 
lisatavas finantsselgituses.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi Horisont 2020 üldise rahastamise vähendamise tulemusena mitmeaastases 
finantsraamistikus teeb raportöör ettepaneku vähendada avaliku sektori siseste partnerluste 
ning avaliku ja erasektori partnerluste eelarvet 12,5 % võrra, et mitte seada ohtu tundlikku 
tasakaalu teaduskoostöö rahastamise ja partnerluste rahastamise vahel. Lisaks tuleks 
mainida raamprogrammi Horisont 2020 sisest spetsiifilist rahastamisallikat. 

Muudatusettepanek 34
Miloslav Ransdorf
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu toetus on lõikes 1 sätestatud 
maksimaalset kogust ületamata võrdväärne 
ühe kolmandikuga osalevate riikide 
toetustest, nagu on osutatud artikli 7 lõike 
1 punktis a. See hõlmab haldus- ja 
tegevuskulusid.

2. Liidu toetus on lõikes 1 sätestatud 
maksimaalset kogust ületamata üldjuhul
võrdväärne ühe kolmandikuga osalevate 
riikide toetustest, nagu on osutatud artikli 7 
lõike 1 punktis a. See hõlmab haldus- ja 
tegevuskulusid. Üksikute nõuete osas 
tuleb võimaldada teatud paindlikkust, 
juhul kui programmi kestuse jooksul on 
vaja liidu toetuse määra kohandada. Sel 
juhul suureneb liidu toetus maksimaalselt 
pooleni osalevate riikide toetustest. 

Or. en

Muudatusettepanek 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu toetus on lõikes 1 sätestatud 
maksimaalset kogust ületamata võrdväärne 
ühe kolmandikuga osalevate riikide 
toetustest, nagu on osutatud artikli 7 lõike 
1 punktis a. See hõlmab haldus- ja 
tegevuskulusid.

2. Liidu toetus on lõikes 1 sätestatud 
maksimaalset kogust ületamata võrdväärne 
kuni poolega osalevate riikide toetustest, 
nagu on osutatud artikli 7 lõike 1 punktis 
a30 a. See hõlmab tegevuskulusid, 
sealhulgas ettepanekute hindamise 
kulusid, ja halduskulusid. 
__________________
30 a Liidu 50 %-ne toetus osalevate riikide 
toetusest on võrdväärne lisatoetuse 33 %-
se määraga.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Kent Johansson, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu toetus on lõikes 1 sätestatud 
maksimaalset kogust ületamata võrdväärne 
ühe kolmandikuga osalevate riikide 
toetustest, nagu on osutatud artikli 7 lõike 
1 punktis a. See hõlmab haldus- ja 
tegevuskulusid.

2. Liidu toetus on lõikes 1 sätestatud 
maksimaalset kogust ületamata võrdväärne 
kuni poolega osalevate riikide toetustest, 
nagu on osutatud artikli 7 lõike 1 punktis a. 
See hõlmab tegevuskulusid, sealhulgas 
ettepanekute hindamise kulusid, ja 
halduskulusid. 

Or. en

Selgitus

Teistel artikli 185 partnerlustel (Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerlus 2, 
ühiskava „Intelligentne elukeskkond 2”, Euroopa metroloogia teadusprogramm) on tunduvalt 
kõrgem lisatoetuste määr, mis on võrdne 50 %-ga avaliku sektori rahastusest (100 % 
võrrelduna liikmesriikide rahastamisega), võrreldes 25 %-se programmi Eurostars-2 
rahastusega. Programmi Eurostars-2 33 %-ne lisatoetuste määr (mis moodustab kuni 50 % 
liikmesriikide rahastamisest) tooks kaasa artikli 185 programmide võrdsema kohtlemise. 
Lisatoetuste määr saab olema paindlik ja seda hakkab kohandama Eurostarsi 
kõrgetasemeline töörühm programmi kestuse jooksul, et hallata selle edukust.

Muudatusettepanek 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi Eurostars-2 halduskulude 
katmiseks võib kasutada maksimaalselt 2 
% liidu rahalisest toetusest. Osalevad riigid 
katavad Eurostars-2 rakendamisega seotud 
mis tahes muud halduskulud.

3. Programmi Eurostars-2 halduskulude ja 
projekti hindamise kulude katmiseks võib 
kasutada maksimaalselt 6 % liidu rahalisest 
toetusest. Osalevad riigid katavad 
Eurostars-2 rakendamisega seotud 
riiklikud halduskulud.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi Eurostars-2 halduskulude 
katmiseks võib kasutada maksimaalselt 
2 % liidu rahalisest toetusest. Osalevad 
riigid katavad Eurostars-2 rakendamisega 
seotud mis tahes muud halduskulud.

3. Programmi Eurostars-2 halduskulude 
katmiseks võib kasutada maksimaalselt 4 
% liidu rahalisest toetusest. Osalevad riigid 
katavad Eurostars-2 rakendamisega seotud 
riiklikud halduskulud.

Or. en

Selgitus

Hinnangute kohaselt küündib rakendusorgani (Eureka sekretariaadi) kulu ajavahemikus 
2014–2023 kuni 19 miljoni euroni, millest 11 miljonit eurot on halduskulud ja 8 miljonit eurot 
hindamiskulud. Seetõttu tehakse ettepanek eraldada kuni 4 % EÜ lisatoetustest 
halduskuludeks (4 % 287 miljonist eurost on 11,5 miljonit eurot). Kuna hindamiskulusid 
käsitletakse tegevuskuludena, siis vajab täpsustamist, et neid kaetakse täielikult EÜ 
lisatoetustega. 

Muudatusettepanek 39
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) osalevate riikide tõendamine, et 
programm Eurostars-2 on loodud 
kooskõlas programmi „Innovatsioon 
VKEdes” eesmärkide ja 
uurimisprioriteetidega, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määruses (EL) nr 
.../2013, millega luuakse raamprogramm 
Horisont 2020 ning nõukogu 2013. aasta 
otsuses 2013/.../EL, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 
2020 rakendamise eriprogramm;
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Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek rõhutab, et avaliku sektori siseste partnerluste tegevus ja 
raamprogrammi Horisont 2020 eriprogrammis määratletud uurimisprioriteedid peaksid 
olema tugevalt seostatud. 

Muudatusettepanek 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Eureka sekretariaadis esindatud 
osalevate riikide tõendamine, et 
kõnealune programm on loodud 
kooskõlas programmi Eurostars-2 alt üles 
suunatud lähenemisviisiga;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) osalevate riikide tõendamine, et 
Eurostars-2 on loodud kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 valitsevate 
üldpõhimõtetega;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek rõhutab olulist raamprogrammi Horisont 2020 selliste 
üldpõhimõtete järgimist avaliku sektori siseste partnerluste poolt nagu vaba juurdepääs, 
sooline võrdõiguslikkus ja diskrimineerimiskeeld, milles on kokku lepitud raamprogrammi 
Horisont 2020 läbirääkimiste käigus. 
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Muudatusettepanek 42
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) osalevate riikide tõendamine, et 
programm Eurostars-2 on loodud 
kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 2013.
aasta määruse (EL) nr .../2013 artiklis 20, 
millega luuakse raamprogramm Horisont 
2020;

Or. en

Selgitus

Käesolev lisandus rõhutab olulisi raamprogrammi Horisont 2020 läbirääkimiste käigus 
kokkulepitud avaliku sektori siseste partnerluste põhimõtteid ja seda, mida need peaksid 
saavutama.

Muudatusettepanek 43
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) Eureka sekretariaadi suutlikkuse 
tõendamine programmi Eurostars-2 
rakendada, sh liidu rahalist toetust vastu 
võtta, jaotada ja selle järelevalvet teha liidu 
eelarve kaudse täitmise raames kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklitega 58, 60 ja 61;

d) Eureka sekretariaadi suutlikkuse 
tõendamine programmi Eurostars-2 
rakendada, sh liidu rahalist toetust vastu 
võtta, jaotada ja selle järelevalvet teha liidu 
eelarve kaudse täitmise raames kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklitega 58, 60 ja 61, järgides samal ajal 
täielikult programmi Eurostars-2 alt üles 
suunatud lähenemisviisi;

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) vastavalt riiklikele 
referentparameetritele haldusasutuste, 
eelkõige avalik-õiguslike teadusasutuste 
pakutud mitterahalise toetuse hindamine; 

Or. it

Muudatusettepanek 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artikli 60 lõikes 1 ja artikli 128 
lõikes 1 sätestatud läbipaistvuse 
põhimõttega ja diskrimineerimiskeeluga 
avaldatakse programmi Eurostars-2 
korraldatud konkursikutsed 
internetipõhises Horisont 2020 osalejate 
portaalis.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi Horisont 2020 kolmepoolsete läbirääkimiste käigus leppisid institutsioonid 
kokku kõikide raamprogrammist Horisont 2020 rahastatavate konkursivõimaluste suurema 
ühtluse edendamises. Sellega seoses lubas komisjon soodustada avaliku ja erasektori 
partnerluste ning avaliku sektori siseste partnerluste korraldatud konkursikutsete avaldamist 
Horisont 2020 osalejate portaalis. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on teha 
kõnealusest iseendale püstitatud kohustusest õiguslik nõue, tagades taotlejatele lihtsa ja 
kättesaadava teabe.
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Muudatusettepanek 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib 31. detsembriks 2017 ellu 
programmi Eurostars-2 vahehindamise. 
Komisjon koostab kõnealuse hindamise 
kohta aruande, mis sisaldab komisjoni 
järeldusi ja täheldusi. Komisjon saadab 
kõnealuse aruande 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Komisjon viib 31. detsembriks 2017 ellu 
programmi Eurostars-2 vahehindamise. 
Komisjon koostab kõnealuse hindamise 
kohta aruande, mis sisaldab komisjoni 
järeldusi ja täheldusi. Komisjon saadab 
kõnealuse aruande 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Programmi Eurostars-2 vahehindamine 
moodustab osa raamprogrammi Horisont 
2020 vahehindamisest ja see koostatakse 
koos raamprogrammi Horisont 2020 
vahehindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui paremusjärjestus on kinnitatud, 
rahastab iga osalev riik asjaomase riikliku 
rahastamisasutuse kaudu kõnealustes 
rahastamiseks välja valitud projektides 
riiklikke osalejaid, tehes kõik võimalikud 
jõupingutused, et tagada paremusjärjestuse 
esimese 50 projekti ning vähemalt 50 kui
75 % piirmäära ületavate projektide 
rahastamise. Osalejatele antav rahaline 
toetus arvutatakse kooskõlas programmis 
Eurostars-2 osaleva riigi riikliku 
programmi rahastamise eeskirjadega.
Eureka sekretariaat kannab liidu rahalise 
toetuse riiklikule rahastamisasutusele üle 
juhul, kui riiklikud rahastamisasutused on 
projektide jaoks oma rahalise toetuse 

8. Kui paremusjärjestus on kinnitatud, 
rahastab iga osalev riik asjaomase riikliku 
rahastamisasutuse kaudu kõnealustes 
rahastamiseks välja valitud projektides 
riiklikke osalejaid, tehes kõik võimalikud 
jõupingutused, et tagada paremusjärjestuse 
esimese 100 projekti ning vähemalt 65
kuni 75 % piirmäära ületavate projektide 
rahastamise. Osalejatele antav rahaline 
toetus arvutatakse kooskõlas programmis 
Eurostars-2 osaleva riigi riikliku 
programmi rahastamise eeskirjadega.
Eureka sekretariaat kannab liidu rahalise 
toetuse riiklikule rahastamisasutusele üle 
juhul, kui riiklikud rahastamisasutused on 
projektide jaoks oma rahalise toetuse 
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maksnud. maksnud.

Or. ro


