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Muudatusettepanek 5
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse raamprogramm (2012–
2013), edaspidi „raamprogramm (2012–
2013)”, võeti vastu nõukogu … otsusega nr 
…/…/Euratom Euroopa 
Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase 
teadus- ja koolitustegevuse 
raamprogrammi (2012–2013) kohta.
raamprogrammi (2012–2013) ja selle 
eriprogrammide rakendamine, sealhulgas 
sellest tulenevad finantsaspektid, kuuluvad 
komisjoni vastutusalasse.

(1) Euroopa Aatomienergiaühenduse 
tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse raamprogramm (2012–
2013), edaspidi „raamprogramm (2012–
2013)”, mis võeti vastu nõukogu … 
otsusega nr …/…/Euratom Euroopa 
Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase 
teadus- ja koolitustegevuse 
raamprogrammi (2012–2013) kohta, peaks 
täiendama ELi teisi teaduspoliitika 
valdkonna meetmeid, mida on vaja 
Euroopa 2010. aasta strateegia 
elluviimiseks, eelkõige hariduse, 
koolituse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, tööstuse, tööhõive ja 
keskkonnaga seotud meetmeid. 
Raamprogrammi (2012–2013) ja selle 
eriprogrammide rakendamine, sealhulgas 
sellest tulenevad finantsaspektid, kuuluvad 
komisjoni vastutusalasse.

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Raamprogramm (2012–2013) peaks 
aitama luua innovatiivse liidu, mis on üks 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
juhtalgatusi, tugevdades konkurentsi 
teaduse tipptase saavutamiseks ning 
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kiirendades olulisemate uuenduste 
sisseviimist tuumaenergia ja eelkõige 
termotuumasünteesi ja tuumaohutuse 
valdkonnas, aidates sellega ühtlasi kaasa 
energiasektori ja kliimamuutustega 
seotud ülesannete täitmisele. 

Or. lt

Muudatusettepanek 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Raamprogrammi (2012–2013) 
väljatöötamine ja rakendamine peaks 
põhinema lihtsuse, stabiilsuse, 
läbipaistvuse, õiguskindluse, ühtsuse, 
kõrge taseme ja usaldusväärsuse 
põhimõttel, nagu Euroopa Parlament 
soovitas oma raportis teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamise kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Suuremat tähelepanu tuleks pöörata 
ja rohkem eelarvevahendeid eraldada 
algatustele, mis täiendavad põhilist 
teadustööd tuumaenergia valdkonnas, 
eelkõige investeerida inimressurssidesse 
ja meetmetesse, mille eesmärk on hoida 
ära oskustööliste puudus lähiaastatel (nt 
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toetused tuumavaldkonna teadlastele) ja 
sellest tulenev liidu juhtpositsiooni kaotus.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
lepinguliste suhete arendamisele, millega 
vähendada oma ülesannete täitmata 
jätmise ohtu, ja ka riskide ja kulude 
ümberjagamisele ajas.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) raamprogrammi (2012–2013) meetmed 
peaksid soodustama ühenduse 
äärepoolseimate piirkondade osalemist 
ning samuti paljude ettevõtjate, 
uurimiskeskuste ja ülikoolide osalemist.

(8) raamprogrammi (2012–2013) meetmed 
peaksid soodustama ühenduse 
äärepoolseimate piirkondade osalemist 
ning samuti paljude ettevõtjate, 
uurimiskeskuste ja ülikoolide osalemist, 
kes peaksid järgima teadustegevuses 
põhilisi eetikapõhimõtteid, eelkõige 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud põhimõtteid.

Or. lt
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Muudatusettepanek 11
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Vastavalt 21. novembril 2006. 
aastal sõlmitud ITER-projekti ühiseks 
elluviimiseks loodava ITERi 
Rahvusvahelise Termotuumaenergeetika 
Organisatsiooni asutamislepingule tuleks 
raamprogrammi (2012–2013) raames 
keskenduda termotuumasünteesi alases 
teadustegevuses eelkõige ITERi 
rakendamisele Euroopas.

Or. lt

Muudatusettepanek 12
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Erisätted termotuumasünteesiuuringute 

kohta
Käesolevas peatükis sätestatud eeskirju 
kohaldatakse ilma, et see piiraks 
erieeskirju, mis reguleerivad IV peatükis 
sätestatud teemavaldkonnaga 
„Termotuumasünteesiuuringud” seotud 
meetmeid.

Or. fr

Selgitus

Ei ole põhjust, miks osalemiseeskirjad ei peaks kehtima termotuumasünteesiuuringute kohta. 
Eelkõige on põhjendatud tunda muret VKEde vähese osaluse pärast 
termotuumasünteesiuuringute programmis. 
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Muudatusettepanek 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik menetluse etapid tuleks 
optimeerida, et vältida viivitusi ja 
suurendada kulutõhusust. See hõlmab 
juurdepääsu tööprogrammide kavanditele, 
konkursikutsete avaldamist, ettepanekute 
koostamist, valikumenetlusi ning toetuste 
heakskiitmiseks ja maksmiseks kuluvat 
aega.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada mõistlik sooline tasakaal, 
rakendatakse sõltumatute ekspertide 
rühmade nimetamisel sobivaid meetmeid.

Selleks et tagada mõistlik sooline tasakaal
ja tasakaal tuumavaldkonnas teadustöö ja 
koolitusega tegelevate liikmesriikide ja 
partnerriikide vahel, rakendatakse 
sõltumatute ekspertide rühmade 
nimetamisel sobivaid meetmeid.

Or. ro

Selgitus

Sõltumatute ekspertide rühmade nimetamisel on oluline võtta meetmeid selleks, et tagada 
lisaks asjakohasele soolisele tasakaalule ka tasakaal tuumavaldkonnas teadustöö ja 
koolitusega tegelevate liikmesriikide ja partnerriikide vahel. 
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Muudatusettepanek 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kulud peavad olema eraldatud 
abikõlbmatutest kuludest, eriti 
eristatavatest kaudsetest maksudest, 
sealhulgas käibemaks, tollimaksud ja 
võlgnetavad intressid, reservid võimalikeks 
edaspidisteks kahjudeks või makseteks,
vahetuskursilt saadud kahjud ja kuludega 
seotud kasum kapitalilt, mõne muu liidu 
projektiga seoses deklareeritud, kantud või 
hüvitatud kulud, võlad ja võla 
teenindamise kulud, ülekulud ja 
hoolimatult tekitatud kulud, või mis tahes 
muudest kuludest, mis ei vasta punktides 
a–d sätestatud tingimustele

e) kulud peavad olema eraldatud 
abikõlbmatutest kuludest, eriti 
eristatavatest kaudsetest maksudest, 
sealhulgas tagastamatu käibemaks, 
tollimaksud ja võlgnetavad intressid, 
vahetuskursilt saadud kahjud ja kuludega 
seotud kasum kapitalilt, mõne muu liidu 
projektiga seoses deklareeritud, kantud või 
hüvitatud kulud, võlad ja võla 
teenindamise kulud, ülekulud ja 
hoolimatult tekitatud kulud, või mis tahes 
muudest kuludest, mis ei vasta punktides 
a–d sätestatud tingimustele

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 51 punktis a nimetatud 
assotsiatsioonilepingutega ja punktis f 
nimetatud kaasrahastamismeetmetega 
kehtestatakse ühenduse rahalise toetuse 
eeskirjad asjakohastele meetmetele.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Assotsiatsioonilepingutega kehtestatud
ühenduse rahalise toetuse aastane määr 
(baastoetus) ei tohi kogu nõukogu 
otsusega 2006/970/Euratom vastuvõetud 
ühenduse seitsmenda raamprogrammi 
(2007–2011) ega raamprogrammi (2012–
2013) kestuse ajal ületada 20 % 
assotsiatsioonide iga-aastastes 
tööprogrammides määratletud meetmete 
kuludest.

Ühenduse rahalist toetust ei anta artiklis 
51 nimetatud meetmetele.

Or. fr

Selgitus

Arvestades finantsilisi ja eelarvelisi raskusi, tuleb Euroopa maksumaksjate raha suunata 
ümber teadustegevusse, mis on seotud säästva arenguga ja hõlmab võimalikult suurt hulka 
teadlasi ja VKEsid.

Muudatusettepanek 18
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast konsulteerimist nõukogu otsuse 
nr …/…/Euratom artiklis 7 osutatud 
termotuumasünteesiprogrammi 
nõuandekomiteega võib komisjon 
rahastada:

välja jäetud

a) assotsiatsioonilepingute raames kuni 
40 % ulatuses: kulusid, mis on seotud 
koostööpartnerite vaheliste 
erikoostööprojektidega, millele 
nõuandekomitee on soovitanud anda 
eelistoetuse ja mille komisjon on heaks 
kiitnud; eelistoetus on suunatud 
projektidega ITER/DEMO seotud 
meetmetele, välja arvatud projektid, millel 
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on juba varasemate raamprogrammide 
käigus antud eelisstaatus;
b) meetmeid, mida viiakse ellu Euroopa 
termotuumasünteesi arendamise 
kokkuleppe raames (sealhulgas 
riigihankeid) või artikli 51 punktis c 
nimetatud ühisettevõtte raames;
c) meetmeid, mida viiakse ellu töötajate 
liikuvuse kokkulepe raames.

Or. fr

Selgitus

Arvestades finantsilisi ja eelarvelisi raskusi, tuleb Euroopa maksumaksjate raha suunata 
ümber teadustegevusse, mis on seotud säästva arenguga ja hõlmab võimalikult suurt hulka 
teadlasi ja VKEsid.

Muudatusettepanek 19
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) assotsiatsioonilepingute raames kuni 
40 % ulatuses: kulusid, mis on seotud 
koostööpartnerite vaheliste 
erikoostööprojektidega, millele 
nõuandekomitee on soovitanud anda 
eelistoetuse ja mille komisjon on heaks 
kiitnud; eelistoetus on suunatud
projektidega ITER/DEMO seotud 
meetmetele, välja arvatud projektid, millel 
on juba varasemate raamprogrammide 
käigus antud eelisstaatus;

a) assotsiatsioonilepingute raames kuni 
40 % ulatuses: kulusid, mis on seotud 
koostööpartnerite vaheliste 
erikoostööprojektidega, millele 
nõuandekomitee on soovitanud anda 
eelistoetuse ja mille komisjon on heaks 
kiitnud; eelistoetus on suunatud katsetele, 
mille eesmärk on parandada ITERi 
toimimist ja aidata kaasa DEMO 
programmi väljaarendamisele;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Michèle Rivasi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Projektide ja meetmete puhul, mis 
saavad rahalist toetust vastavalt lõike 2 
punktidele a või b, on kõigil artikli 51 
punktides a ja b nimetatud 
õigussubjektidel õigus osaleda katsetes, 
mida viiakse läbi asjaomaste seadmete 
peal.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Arvestades finantsilisi ja eelarvelisi raskusi, tuleb Euroopa maksumaksjate raha suunata 
ümber teadustegevusse, mis on seotud säästva arenguga ja hõlmab võimalikult suurt hulka 
teadlasi ja VKEsid.

Muudatusettepanek 21
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühenduse rahaline toetus meetmetele, 
mida viiakse ellu artikli 51 punktis d 
nimetatud rahvusvahelise 
koostöökokkuleppe raames, määratakse 
kindlaks kõnealuses kokkuleppes 
sätestatud tingimustel või selle 
kokkuleppe kohaselt asutatud 
õigussubjekti poolt. Ühendus võib 
korraldada oma osalemist kokkuleppes ja 
antavat rahalist toetust asjaomase 
õigussubjekti kaudu.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Arvestades finantsilisi ja eelarvelisi raskusi, tuleb Euroopa maksumaksjate raha suunata 
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ümber teadustegevusse, mis on seotud säästva arenguga ja hõlmab võimalikult suurt hulka 
teadlasi ja VKEsid.


