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Muudatusettepanek 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.
Uuenduslike teadusuuringute eetilistele, 
sotsiaalsetele ja õiguslikele mõjudele 
pööratakse erilist tähelepanu kõikides 
käesolevas programmis hõlmatud 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte 
ning teadusuuringute tulemuste siire 
toimub kõikidel haridus- ja 
koolitusastmetel.

Or. en



PE492.710v01-00 4/134 AM\907403ET.doc

ET

Selgitus

Kui Euroopa soovib omada konkurentsivõimelisi koolitus- ja hariduspakkujaid, peame 
teadusuuringute tulemused programmidele üle kandma.

Muudatusettepanek 505
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
jäävad kooskõlla muutuvate vajaduste ja 
erinevate probleemidega ning nende 
väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, majanduse ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab tehnoloogilisi, 
ettevõtlusalaseid, organisatsioonilisi ja 
sotsiaalseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, 
majandusharude ja ühiskonna pideva 
arenguga, kusjuures innovatsioon hõlmab 
ettevõtlusalaseid, organisatsioonilisi,
sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte.
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Or. en

Muudatusettepanek 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et toetatavad prioriteedid ja meetmed 
on kooskõlas muutuvate vajadustega ning 
nende väljatöötamisel arvestatakse teaduse, 
tehnoloogia, innovatsiooni, turgude ja 
ühiskonna pideva arenguga, kusjuures 
innovatsioon hõlmab ettevõtlusalaseid, 
organisatsioonilisi, sotsiaalseid ja 
keskkonnaaspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esitatud ettepanekuid hindab organ, mille 
koosseis kajastab piisavalt kõigi 
eelnimetatud kriteeriumide hindamiseks 
vajalikke oskusteadmisi.

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020“ rakendusala hõlmab kogu teadusuuringute ja innovatsiooni 
protsessi ning kriteeriumide hulka kuuluvad selgesõnaliselt mõjud. Sotsiaalsete ja 
majanduslike mõjude ning turupotentsiaali hindamine eeldab rakendamise, turul kasutamise 
ja ühiskondliku vastuvõetavuse tingimuste täpset mõistmist. Seetõttu on tähtis programmi 
„Horisont 2020“ panuse tagamiseks Euroopa tipptasemelisuse ja konkurentsivõimelisuse 
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kindlustamisel ning ühiskonnaprobleemide lahendamisel, et hindamispaneelide koosseis 
kajastaks eelnevat piisavalt ning valikuprotsess saaks järgida kõiki konkursitingimusi.

Muudatusettepanek 509
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Vastutustundlikud teadusuuringud ja 

innovatsioon
Tagamaks ühtlustatud ja tõhus 
teadusuuringute ja ühiskonna vaheline 
suhe, peab programm „Horisont 2020” 
aktiivselt edendama vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni. See 
tähendab haldusraamistiku edendamist, 
mis soodustab ühiskonnaliikmete 
koostööd kogu teadusuuringute ja 
innovatsiooni protsessi jooksul, et seda, sh 
tulemusi ja mõjusid, paremini ühiskonna 
ootuste, vajaduste ja väärtustega 
ühtlustada. Käesolev haldusraamistik 
hõlmab eelkõige:
a) avalikkuse tõhusa kaasamise tagamist, 
et parandada teadusuuringuid ja 
innovatsiooni, sh osalusuuringuid, mille 
puhul ühiskonnaliikmed esitavad ühiselt 
teadmisi selleks, et vastata ühiskondlikele 
vajadustele;
b) artiklis 15 osutatud soolise mõõtme 
kaasamist;
c) võrgus tasuta juurdepääsu ja 
teadusliku teabe taaskasutamise 
võimaldamist, nagu osutatud artiklis 15b;
d) tulevaste teadlaste ja muude 
ühiskonnaliikmete harimise kaudu 
vajalike teadmiste ja vahendite andmist 
selleks, et nad saaksid teadusuuringute ja 
innovatsiooni protsessis täielikult osaleda 
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ja selle eest vastutada;
e) artikli 16 lõikes 1 osutatud eetiliste 
põhimõtetega vastavuse tagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Vastutustundlikud teadusuuringud ja 

innovatsioon
Tagamaks ühtlustatud ja tõhus 
teadusuuringute ja ühiskonna vaheline 
suhe, peab programm „Horisont 2020” 
aktiivselt edendama vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni. See 
tähendab haldusraamistiku edendamist, 
mis soodustab ühiskonnaliikmete 
koostööd kogu teadusuuringute ja 
innovatsiooni protsessi jooksul, et seda, sh 
tulemusi ja mõjusid, paremini ühiskonna 
ootuste, vajaduste ja väärtustega 
ühtlustada. Käesolev haldusraamistik 
hõlmab eelkõige:
a) avalikkuse tõhusa kaasamise tagamist, 
et parandada teadusuuringuid ja 
innovatsiooni, sh osalusuuringuid, mille 
puhul ühiskonnaliikmed esitavad ühiselt 
teadmisi selleks, et vastata ühiskondlikele 
vajadustele;
b) artiklis 15 osutatud soolise mõõtme 
kaasamist;
c) võrgus tasuta juurdepääsu ja 
teadusliku teabe taaskasutamise 
võimaldamist, nagu osutatud artiklis 15b;
d) tulevaste teadlaste ja muude 
ühiskonnaliikmete harimise kaudu 
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vajalike teadmiste ja vahendite andmist 
selleks, et nad saaksid teadusuuringute ja 
innovatsiooni protsessis täielikult osaleda 
ja selle eest vastutada;
e) artikli 16 lõikes 1 osutatud eetiliste 
põhimõtetega vastavuse tagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Vastutustundlikud teadusuuringud ja 

innovatsioon
Harmoonilise suhte tagamiseks teaduse ja 
ühiskonna vahel edendab programm 
„Horisont 2020” vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsioone, 
keskendudes muuhulgas järgmistele 
aspektidele:
a. teadusuuringute ja innovatsiooni 
edendamisega seotud kohustuse 
tagamine, võttes arvesse sotsiaalsete 
tegurite panuseid ühiskonna vajadustele 
vastamise osas;
b. sooliste aspektide arvesse võtmine, 
nagu on viidatud artiklis 15;
c. veebipõhise tasuta juurdepääsu 
tagamine ja teadusliku informatsiooni 
taaskasutamine; 
d. tuleviku teadusuurijatele ja 
ühiskondlikele osalejatele piisavate 
vahendite ja teadmiste andmine 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
protsessis osalemiseks ja vastutuste 
kohaldamiseks;
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e. artiklis 16 kehtestatud eetiliste 
põhimõtete täitmise tagamine;
f. sellise juhtimisraamistiku edendamine, 
mis ergutaks erinevate ühiskondlike 
osalejate vahelist koostööd kogu 
teadusuuringute ja innovatsiooni protsessi 
jooksul, suurendades maksimaalselt selle 
tulemuste ning ühiskonna vajaduste ja 
ootuste vahelist kooskõla.

Or. es

Selgitus

Selle uue artikli lisamisega loetletakse mõningaid aspekte, mida tuleb teadusuuringute ja 
innovatsiooni protsessi vastutundlikuks olemiseks edendama. 

Muudatusettepanek 512
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sooline võrdõiguslikkus Võrdõiguslikkus

Or. en

Muudatusettepanek 513
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sooline võrdõiguslikkus Meeste ja naiste võrdsed võimalused 
teadusuuringutes

Or. en
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Muudatusettepanek 514
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sooline võrdõiguslikkus Meeste ja naiste võrdsed võimalused 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas

Or. en

Muudatusettepanek 515
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sooline võrdõiguslikkus Sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine

Or. es

Selgitus

Artikli ulatust laiendati mittediskrimineerimise lisamisega.

Muudatusettepanek 516
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 
aspektide tulemuslik edendamine teadus-
ja innovatsioonitegevuses.

Programm „Horisont 2020” peab austama 
teadlaste teaduslikku tipptaset ja 
kutsekvalifikatsiooni teadus- ja 
innovatsioonitegevuses meeste ja naiste 
võrdseid võimalusi edendades.
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Or. en

Muudatusettepanek 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 
aspektide tulemuslik edendamine teadus- ja 
innovatsioonitegevuses.

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 
aspektide tulemuslik edendamine teadus- ja 
innovatsioonitegevuses. Erilist tähelepanu 
pööratakse soolise tasakaalu tagamisele 
organites, nagu valikuorganid, -
komisjonid ja eksperdirühmad.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 
aspektide tulemuslik edendamine teadus-
ja innovatsioonitegevuses.

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
võrdõiguslikkuse, sh soolise 
võrdõiguslikkuse, tulemuslik edendamine 
teadus- ja innovatsioonitegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 
aspektide tulemuslik edendamine teadus-
ja innovatsioonitegevuses.

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
võrdõiguslikkuse tulemuslik edendamine 
meeste ja naiste vahel.

Or. en

Selgitus

Tähtis on parandada põhjenduses kasutatud väljendit, et oleks arvesse võetud ELi lepingu, 
ELi toimimise lepingu ja ELi põhiõiguste harta artikli 23 sõnastust: vastavad õigusaktid 
osutavad alati „meeste ja naiste vahelise võrdsuse“ kontseptsioonile, mitte üldaktsepteeritud 
sõnastusele, mis osutab "soolisusele“. Väljend „soolised aspektid” on mitmeti mõistetav, kui 
see viitab projektide sisule, ja seda võib seostada ka vaieldavate ja mitte üldaktsepteeritud 
suunistega.

Muudatusettepanek 520
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmis „Horisont 2020” tagatakse
soolise võrdõiguslikkuse ja sooliste 
aspektide tulemuslik edendamine teadus-
ja innovatsioonitegevuses.

Programmis „Horisont 2020” tagatakse 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste
tulemuslik edendamine teadus- ja 
innovatsioonitegevuses.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Horisont 2020” astub 
asjakohaseid samme, et ennetada mis 
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tahes diskrimineerimist soo, rassi või 
etnilise päritolu, usu või uskumuse, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel teadus- ja innovatsioonitegevuses, 
sh meetmetega, millega eemaldatakse 
takistused puuetega inimeste 
juurdepääsult.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21, ELi lepingu artikli 2, ELi toimimise lepingu 
artikli 10 ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
kohaselt peavad Euroopa institutsioonid tagama, et ELi poliitika ja õigusaktid ei 
diskrimineeriks Euroopa kodanikke erinevatel alustel, sh puuete alusel.

Muudatusettepanek 522
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „Horisont 2020” suund on õige 
vältimaks mistahes diskrimineerimist soo, 
rassilise või etnilise päritolu, usu või 
uskumuste, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse alusel teadusuuringute ja 
innovatsiooni kontekstis.

Or. es

Selgitus

Sel moel peavad Euroopa institutsioonid kindlustama, et ükski poliitika ega seadustik ei ole 
nimetatud alustel diskrimineeriv; selleks, et „Horisont 2020” oleks selgesõnaliselt asjaomaste 
põhimõtetega seotud, tuleks see määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Programmis „Horisont 2020” 
tagatakse soolise tasakaalu edendamine 
kõikides programmides, 
hindamiskomisjonides, eksperdi- ja 
nõuanderühmades ja kõigis 
otsustamisorganites, mis on juba olemas 
või on selle rakendamiseks loodud. Sel 
eesmärgil töötatakse välja eesmärgid ja 
rakendatakse asjakohaseid meetmeid, mis 
on kavandatud selleks, et nende 
eesmärkideni jõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusprojektides, kuhu on inimesed 
kaasatud uuritavana või 
lõppkasutajatena, tagatakse programmi 
„Horisont 2020” raames, et kõiki 
osalejaid ja ühiskonnarühmi koheldakse 
võrdselt.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Horisont 2020” peab 
austama teadlaste teaduslikku tipptaset ja 
kutsekvalifikatsiooni teadus- ja 
innovatsioonitegevuses meeste ja naiste 
võrdseid võimalusi edendades.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrdõiguslikkuse edendamiseks tuleb 
kohaldada kindlaid meetmeid, et aidata 
neil, kes on tööpausil, tööle naasta.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Programmis „Horisont 2020“ 
tagatakse, et teadus- ja 
innovatsioonitegevuses oleks soolist 
mõõdet protsessi kõikides etappides 
arvesse võetud: alates prioriteetide 
määramisest kuni konkursside ja 
ettepanekute määratlemise, programmide 
ja projektide hindamise ja järelevalve 
ning läbirääkimiste ja lepingute 
sõlmimiseni.
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Or. en

Muudatusettepanek 528
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Avatud juurdepääs

Tulemuste kasutamise ja levitamise 
edendamiseks ning seega Euroopa 
innovatsiooni ergutamiseks on 
kohustuslik tagada vaba ja avatud 
juurdepääs programmist „Horisont 2020” 
rahastatavatest teadusuuringutest 
tulenevatele väljaannetele. Edendatakse 
vaba ja avatud juurdepääsu juba 
avalikustatud teaduslikele andmetele, mis 
on koostatud või kogutud programmi 
„Horisont 2020” rahastatud 
teadusuuringute raames.

Or. en

Muudatusettepanek 529
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Personalikulud

Programm „Horisont 2020” aitab kogu 
Euroopas teadlaseametit edendada ja 
atraktiivsemaks muuta. Selle tulemusena 
rakendatakse seda viisil, mis edendab 
ühtse turu loomist teadlaste jaoks, 
võimaldades eelkõige asjakohastel 
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mehhanismidel vähendada teadlaste 
tasustamise erinevusi kõnealuse 
programmi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 530
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Avatud juurdepääs

Tulemuste kasutamise ja levitamise 
tõhustamiseks ning seega innovatsiooni 
ergutamiseks Euroopas tuleks toetada 
püsiva ja avatud juurdepääsu tagamist 
programmist „Horisont 2020” 
rahvastatavatel teadusuuringutel 
põhinevatele väljaannetele, hoolitsedes 
samuti selle eest, et Euroopa teadlastel 
oleks võimalik avaldada tulemusi kõrgelt 
hinnatud ajakirjades ja muudes 
foorumites. Võib edendada avatud 
juurdepääsu tagamist teaduslikele 
andmetele, mis on saadud või kogutud 
programmist „Horisont 2020” rahastatud 
teadusuuringute raames.
„Horisont 2020”programmiga seotud 
publikatsioonide kulud kaetakse 
programmi eelarvest, kui avaldatud 
publikatsioonidele on avatud ja vaba 
juurdepääs.

Or. en

Selgitus

Teresa Riera Madurelli raporti alusel, muudatusettepanek 45.
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Muudatusettepanek 531
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Avatud juurdepääs

Kõik liidult rahalist toetust saanud 
osalejad peavad andma endast parima, et 
nende omandis olevaid tulemusi 
kasutataks edasistes teadusuuringutes või 
kaubanduslikel eesmärkidel, või lubavad 
neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 
teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 
edasiandmise ja litsentside andmise 
kaudu kooskõlas määruse (EL) nr 
xxxx/2012 [Osalemise ja levitamise 
eeskirjad] artikliga 41.

Or. en

Selgitus

Avaldamise tüüpi tuleb täpsustada selleks, et selgitada, kas asjaomane olukord puudutab 
ainult juba avaldatud tulemusi või kõiki avaldamise tüüpe. Lisaks eelnevale tõstatatakse 
majanduslik probleem. Eeskirjad, mis edendavad vaba juurdepääsu, kuid jätavad selle 
üksikasjad igaühe otsustada, toovad segadust ja õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 532
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Avatud juurdepääs

Tulemuste kasutamise ja levitamise 
edendamiseks ning seega Euroopa 
innovatsiooni ergutamiseks on 
kohustuslik tagada vaba ja avatud 
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juurdepääs programmist „Horisont 2020” 
rahastatavatest teadusuuringutest 
tulenevatele väljaannetele. Edendatakse 
vaba ja avatud juurdepääsu teaduslikele 
andmetele, mis on koostatud või kogutud 
programmi „Horisont 2020” rahastatud 
teadusuuringute raames.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Teadlaste karjäärid

Programmi „Horisont 2020” 
rakendatakse kooskõlas määrusega (EL) 
nr xx/2013 [Osalemiseeskirjad], millega 
aidatakse tugevdada ühtset turgu 
teadlaste jaoks ning suurendatakse 
teadlaste karjääri atraktiivsust kogu liidus 
Euroopa teadusruumi raames, võttes 
arvesse enamiku selle abil toetatavate 
meetmete piiriülest olemust.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Teadlaste karjäärid
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Programm „Horisont 2020” aitab muuta 
teadlaseametit atraktiivsemaks kogu 
Euroopas. Selle saavutamiseks 
rakendatakse seda viisil, mis edendab 
ühtse turu loomist teadlastele, eelkõige 
võimaldades asjakohastel mehhanismidel 
vähendada teadlaste tasustamise 
erinevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Teadlaste karjääride atraktiivsus

Programm „Horisont 2020” aitab kogu 
Euroopas teadlaseametit edendada ja 
atraktiivsemaks muuta. Selle tulemusena 
rakendatakse seda viisil, mis edendab 
ühtse turu loomist teadlaste jaoks, 
võimaldades eelkõige asjakohastel 
mehhanismidel vähendada teadlaste 
tasustamise erinevusi kõnealuse 
programmi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Personalikulud

Vajaliku inimkapitali tulevase 
kättesaadavuse tagamine on vajalik, et 
aidata Euroopal jõuda teadusliku, 
tehnoloogilise ja uuendusliku juhtimiseni. 
Programmiga „Horisont 2020” aidatakse 
kaasa teadlaste karjääride edendamisele 
ja atraktiivsusele kogu liidus Euroopa 
teadusruumi kontekstis. Programm 
„Horisont 2020“ aitab lisaks sellele kaasa 
vajaliku inimkapitali loomisele, 
edendades haridust loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatika valdkonnas, millega luuakse 
vajalik kasvulava edukate tulevaste 
teadlaste ja innovaatorite jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Helsinki 
deklaratsiooni, 4. aprillil 1997. aastal 
Oviedos allkirjastatud Euroopa Nõukogu 
inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni 
ja selle lisaprotokolle, Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni ja selle lisaprotokolle, ÜRO 
2005. aasta märtsi inimkloonimise 
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resolutsiooni, ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni, UNESCO inimgenoomi ja 
inimõiguste ülddeklaratsiooni, ÜRO 
bioloogiliste ja toksiinrelvade 
konventsiooni, toidu ja põllumajanduse 
taimede geneetilisi ressursse käsitlevat 
rahvusvahelist lepingut ning WHO 
asjakohaseid resolutsioone. Eetiliselt 
tundlikke probleeme, nagu inimeste DNA-
analüüs, teadusuuringud inimestega, kes 
ei ole võimelised selleks oma nõusolekut 
andma, selgroogsete loomade 
kannatustega seotud teadusuuringud jne, 
käsitlevaid projekte täide viivad ja nendes 
osalevad isikud peavad hankima riiklike 
või kohalike eetikakomisjonide 
asjakohase heakskiidu enne oma 
tegevuste alustamist. Komisjon viib samuti 
läbi süstemaatilist eetilist läbivaatamist. 
Teatavatel juhtudel võib selline 
läbivaatamine toimuda projekti 
rakendamise käigus. Komisjon teavitab 
iga-aastaselt Euroopa Parlamenti oma 
tegevustest selles valdkonnas ning esitab 
lisaks sellele Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule taotluse korral teavet. 
Käesoleva programmi rakendamise ajal 
jälgib komisjon korrapäraselt teaduslikke 
edusamme ning siseriiklikke ja 
rahvusvahelisi sätteid, et võtta arvesse 
võimalikke arenguid.

Or. en

Selgitus

Kuuenda ja seitsmenda raamprogrammi ajal oli hõlmatud palju üksikasjalikum eetiliste 
põhimõtete sõnastus. Muudatusettepanekuga üritatakse hõlmata kõik asjakohased ELi ja 
rahvusvahelised dokumendid ka programmis „Horisont 2020“. Tuleb vältida mulje 
tekitamist, et eetilised piirangud on nüüd Euroopa Liidus vähetähtsamad. Samuti tundlike 
teemade (mis ei hõlma mitte ainult embrüonaalseid tüvirakke) ja ka muude teemade, nagu 
teadusuuringud isikutega, kes ei ole teavitatud nõusoleku andmiseks suutelised, süstemaatilise 
eetilise hindamise idee on vajalik ning see on olnud hõlmatud kuuenda ja seitsmenda 
raamprogrammi dokumentides.
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Muudatusettepanek 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle, 
ELi direktiivi 2004/23/EÜ inimkudede ja -
rakkude kohta ning määrust (EÜ) nr 
1394/2007 uudsete ravimite kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.
Teadustegevustes tuleb arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada, sh uuenduslike ja 
mitteloomsete vahendite ja tehnoloogiate 
strateegilise arendamise, integreerimise ja 
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kasutamise kaudu.

Or. sl

Muudatusettepanek 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni ja selle lisaprotokolle ning 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.
Arvesse tuleks võtta teaduse ja uue 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 
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arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokolle.

Programmi „Horisont 2020” alla kuuluvas 
teadus- ja innovatsioonitegevuses tuleb 
järgida eetilisi põhimõtteid ning 
asjaomaseid riiklikke, liidu ja 
rahvusvahelisi õigusakte, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni ja selle lisaprotokolle ning 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel ja vajadusele 
tagada inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.
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Or. fr

Muudatusettepanek 544
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, 
inimväärikuse kaitsele, inimolendi 
ülimuslikkuse põhimõttele, õigusele eraelu 
puutumatusele, õigusele isikuandmete 
kaitsele, õigusele inimolendi kehalisele ja 
vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Or. it

Selgitus

Välja on jäetud inimväärikuse kaitse (vt näiteks põhiõiguste harta artikkel 1) ja inimolendi 
ülimuslikkuse põhimõtte aspektid. Inimolendi mõiste kasutamine laiendab põhimõtte 
õiguskaitse ulatust, tehes selle „teaduslikumaks”, objektiivsemaks ja vähem vastuoluliseks, 
mistõttu tuleb seda õigusaktides eelistatult kasutada.

Muudatusettepanek 545
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud soo, rassi või etnilise 
päritolu, usu või uskumuse, puuete, 
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inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse. vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ja 
vajadusele tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud soo, rassi või etnilise 
päritolu, usu või uskumuse, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ja 
vajadusele tagada inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud rahvuse, etnilise 
päritolu, puude, usu või uskumuse, 
vanuse, soo või seksuaalse sättumuse 
alusel ja vajadusele tagada inimeste tervise 
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kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi „Horisont 2020” alla kuuluv 
teadus- ja innovatsioonitegevus on 
suunatud üksnes tulemuste 
tsiviilrakendustele.

2. Programmi „Horisont 2020” alla kuuluv 
teadus- ja innovatsioonitegevus on 
suunatud üksnes tulemuste 
tsiviilrakendustele. Kaitsealaste 
teadusuuringute ja innovatsiooni, sh nii 
tsiviil- kui militaarotstarbel kasutatava 
tehnoloogia, rahastamine ei ole 
käesolevas programmis hõlmatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi „Horisont 2020” alla kuuluv 
teadus- ja innovatsioonitegevus on 
suunatud üksnes tulemuste 
tsiviilrakendustele.

2. Programmi „Horisont 2020” alla kuuluv 
teadus- ja innovatsioonitegevus on 
suunatud eelkõige tulemuste 
tsiviilrakendustele.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Konrad Szymański
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine, teraapia- või 
teadustegevused;

Or. en

Muudatusettepanek 551
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine, teraapia- või 
teadustegevused;

Or. en

Muudatusettepanek 552
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;

(a) inimeste ja loomade kloonimisele 
suunatud teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine;

Or. it
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Muudatusettepanek 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) inimese genotüübi muutmisele 
suunatud teadusuuringud, mis võivad 
sellised muutused päritavaks muuta;

(b) inimese genoomi muutmisele 
suunatud teadusuuringud, mille eesmärk 
ei ole paljundamine, teraapia- ega 
teadustegevused; ning genotüübi 
muutmisele suunatud teadusuuringud, mis 
võivad sellised muutused päritavaks 
muuta;

Or. en

Selgitus

Inimgenoomi sekkumine selle parandamise eesmärgil rikub asjakohaseid põhimõtteid, nagu 
võrdõiguslikkuse põhimõte, ning need on välistatud rahvusvaheliste õigusaktidega, nagu 
Oviedo konventsioon (vt artikkel 13).

Muudatusettepanek 554
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) inimese genotüübi muutmisele 
suunatud teadusuuringud, mis võivad 
sellised muutused päritavaks muuta;

(b) inimese ja loomade genotüübi 
muutmisele suunatud teadusuuringud, mis 
võivad sellised muutused päritavaks 
muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude 
tuuma siirdamise abil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 556
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude 
tuuma siirdamise abil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 557
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude 
tuuma siirdamise abil.

(c) teadusuuringud, mis on suunatud kas 
inimese embrüote loomisele, kasutades 
keharakkude tuumade siirdamist või 
partogeneesi või mis tahes muid 
meetmeid, või hävitamisele mis tahes
eesmärgil, sh tüvirakkude saamiseks; ning 
teadustegevused, mis hõlmavad inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamist.
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Or. en

Selgitus

Subsidiaarsust tuleks austada valdkonnas, kus liikmesriikide vahel on nii suured erinevused 
eetilistes valikutes ja õiguslikes lahendustes. Euroopa Kohtu otsuse järel O. Brüstle’i 
kohtuasjas on sättes mainitud teadustegevuse tüüpide rahastamise välistamine samuti vajalik 
ELi õigusjärjepidevuse põhimõtte valguses. Viitega partogeneesile üritatakse ulatuslikumalt 
viidata inimembrüote loomise võimalikele tehnilistele meetmetele.

Muudatusettepanek 558
Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude 
tuuma siirdamise abil.

(c) teadusuuringud, mis on suunatud kas 
inimese embrüote loomisele, kasutades 
keharakkude tuumade siirdamist või 
partogeneesi või mis tahes muid 
meetmeid, või hävitamisele mis tahes
eesmärgil, sh tüvirakkude saamiseks; ning 
teadustegevused, mis hõlmavad inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma 
siirdamise abil.

(c) tegevused, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 
sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 560
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, millega kaasneb 
inimese embrüote hävitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, mis sisaldavad 
embrüonaalsete tüvirakkude hävitamist;

Or. de

Selgitus

Uurimistegevus, mis sisaldab embrüonaalsete tüvirakkude hävitamist, ei peaks saama 
programmist „Horisont 2020” rahalist toetust.

Muudatusettepanek 562
Algirdas Saudargas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, mis hõlmavad 
inimese embrüote hävitamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 563
Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, mis hõlmavad 
inimese embrüote hävitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, millega kaasneb 
inimese embrüote hävitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 565
Petru Constantin Luhan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadustegevused, mille eesmärk on 
järelevalvega ühiskonna loomine.

Or. en
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Muudatusettepanek 566
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teadusuuringud, mis on 
klassifitseeritud selgroogsetele loomadele 
tõsiseid kannatusi põhjustavatena;

Or. en

Muudatusettepanek 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teadusuuringud, mis sisaldavad 
inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamist;

Or. de

Muudatusettepanek 568
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teadusuuringud, mis kasutavad 
inimese embrüonaalseid tüvirakke;

Or. en
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Muudatusettepanek 569
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teadusuuringud, mis kasutavad 
inimese embrüonaalseid tüvirakke;

Or. en

Muudatusettepanek 570
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teadusuuringud, mis hõlmavad 
loodusest püütud ahvilisi või loodusest 
püütud ahviliste järglasi;

Or. en

Selgitus

Loodusest püütud ahviliste või loodusest püütud ahviliste järglaste kasutamist hõlmavaid 
projekte ei tohiks toetada põhjustatud kannatuste taseme ja looduses elavate ahviliste 
laboratooriumides kasutamise jaoks püüdmise lõpetamise vajaduse tõttu.

Muudatusettepanek 571
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teadusuuringud, mis kasutavad 
inimese embrüonaalseid tüvirakke;
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Or. en

Muudatusettepanek 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) teadusuuringud, mis hõlmavad 
inimese munarakkude, kudede ja rakkude 
ärilist annetamist ning asendusemadust.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) teadusuuringud, mis hõlmavad 
emaslooma ja tema järglase eraldamist.

Or. en

Selgitus

Projekte, mis hõlmavad emaslooma eraldamist oma järglasest, on laialdaselt kritiseeritud, 
kuna see põhjustab loomale vastuvõetamatult palju kannatusi; neid projekte ei tohiks 
riiklikest vahenditest toetada.

Muudatusettepanek 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

3 a. Programmis „Horisont 2020” ei saa 
osaleda õigussubjektid (sealhulgas mis 
tahes seotud üksused), kelle osalemine 
põhjustaks nende taotletavate eesmärkide, 
asukoha, tegevuse laadi või tegevuskoha 
tõttu olukorra, et Euroopa Liit tunnistab 
õiguspäraseks olukorra või aitab säilitada 
olukorda, millega on rahvusvahelist 
õigust (sealhulgas rahvusvahelist 
humanitaarõigust) tõsiselt rikutud ja 
rikkumise kohta on vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioon või 
Rahvusvahelise Kohtu otsus või nõuandev 
arvamus.

Or. en

Muudatusettepanek 575
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Programmis „Horisont 2020“ ei saa 
osaleda ettevõtjad, kes on asutatud 
kolmandas riigis, mis reklaamib end 
offshore-finantskeskusena või kus 
maksud puuduvad või kehtivad 
nominaalmaksumäärad, puudub 
tulemuslik teabevahetus välismaiste 
maksuametitega, õigus-, kohtu- või 
haldusnormid ei ole piisavalt läbipaistvad 
või ei nõuta märkimisväärset kohalolekut;

Or. en

Muudatusettepanek 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese, 
nabaväädist võetud kui ka embrüonaalsete 
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Embrüonaalsete tüvirakkudega seotud 
teadusuuringuid võib läbi viia ainult 
liigsetel embrüotel, mis on saadud 
kunstliku viljastamise teel ning mis ei ole 
seotud lapsesaamise sooviga. Tegevust, 
mis on keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud. Kuid 
igat tüüpi tüvirakkudega seotud 
meditsiinilisi teadusuuringuid rahastab 
liikmesriik, kus need on lubatud.

Or. fr

Selgitus

Oluline on omada objektiivset, tolerantset ja erapooletut käsitlusviisi sellisel tundlikul teemal, 
nagu seda on erinevat tüüpi tüvirakkude, eelkõige liigsetest embrüotest võetud tüvirakkude 
uurimine.

Muudatusettepanek 577
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese kui 
ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Rahastada võib ka 
teadustegevust, mis on mõeldud inimese 
embrüote loomiseks ainult teadustöö 
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need on keelatud. eesmärgil või tüvirakkude hankimiseks, 
sh somaatiliste rakkude tuuma siirdamise 
kaudu, kui teadusuuringuid ei ole 
võimalik teostada kehaväliseid embrüoid 
kasutades, olenevalt asjaomase 
liikmesriigi õigusraamistikust. Tegevust, 
mis on keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude 
alaseid teadusuuringuid. Tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud.

4. Toetatakse teadustegevust, mille 
eesmärk on arendada ja parandada 
teraapiaid, mis põhinevad täiskasvanud 
inimeste tüvirakkudel. Täiskasvanud 
inimese tüvirakkudealaseid 
teadusuuringuid võib rahastada olenevalt
teadustöö sisust või asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust. Eelkõige 
toetatakse nabaväädiverest saadavate 
tüvirakkude ja indutseeritud 
pluripotentsete tüvirakkude alast 
teadustööd. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

Or. it

Muudatusettepanek 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada inimese muud liiki
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. de

Selgitus

Järeldus Angelika Niebleri poolt artikli 16 lõike 3 punktide c a (uus) ja c b (uus) kohta 
esitatud muudatusettepanekutest.

Muudatusettepanek 580
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada inimese muud tüüpi 
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada mitteembrüonaalsete
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. it

Selgitus

Piirdumine viitamisega mitteembrüonaalsetele tüvirakkudele on siin nõutud embrüonaalsete 
tüvirakkude alaste teadusuuringute väljajätmise tõttu artikli 16 lõigu 3 punktis c.

Muudatusettepanek 582
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada inimese muud tüüpi 
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4



AM\907403ET.doc 43/134 PE492.710v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada inimese muud tüüpi 
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 584
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada nii täiskasvanud inimese 
kui ka embrüonaalsete tüvirakkude alaseid 
teadusuuringuid. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

4. Teadustöö sisust ja asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikust olenevalt 
võib rahastada inimese muud tüüpi 
tüvirakkude alaseid teadusuuringuid. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Teadustegevusi, mis on mõeldud 
inimese embrüote loomiseks ainult 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
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hankimiseks, sh keharakkude tuuma 
siirdamise kaudu, võib rahastada, kui 
teadusuuringute eesmärki ei ole võimalik 
saavutada kehaväliseid embrüoid 
kasutades ja kui asjaomase liikmesriigi 
õigusraamistik seda lubab. Inimese 
kehaväliste embrüote puhul võib 
rahastust määrata projektidele, mis 
hõlmavad tüvirakkude hankimist.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringud ei saa kehaväliseid embrüoid kasutades alati oma eesmärki saavutada. 
Katseklaasiviljastuse teel saadud varuembrüote kvaliteet ei ole alati optimaalne ning võib 
häirida teadustöö tulemusi. Uute embrüote loomine keharakkude tuumade siirdamise teel 
saab tulevikus asendamatuks inimese embrüonaalsete tüvirakkude teadusuuringute 
kasutamise jaoks terapeutilistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 586
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ELi rahastatavad teadusuuringud, 
mis langevad direktiivi 2010/63/EL 
teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 
loomade kaitse kohta rakendusalasse, 
peavad olema allutatud rangele ja 
läbipaistvale eetilisele ja teaduslikule 
tulemuste läbivaatamise protsessile, sh 
väidete täielikule põhjendamisele, mis on 
seotud loomsete mudelite asjakohasusega 
inimolukorra suhtes, ning nõutama kõigi 
ELi rahastatud loomkatsete tagasiulatuvat 
hindamist, vaatamata loomaliigile või 
põhjustatud kannatuste tõsidusele.

Or. en
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Selgitus

Projekt „Horisont 2020“ peaks olema vastavuses direktiivi 2010/63/EL nõuetega teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta. Selle saavutamiseks on vajalik projektide 
üksikasjalik hindamine, kui katsetes kasutatakse loomi. Lisaks ELi rahastatavatele 
loomuuringutele tuleks teostada ka tagasiulatuv hindamine tagamaks, et loomsete mudelite 
asjakohasust uuritakse järjepidevalt selleks, et parandada tulevasi rahastamisotsuseid ja seda 
teavet siis arvesse võtta.

Muudatusettepanek 587
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 3 nimetatud uurimisvaldkonnad 
võib artikli 26 lõikes 1 sätestatud 
vahehindamise raames teaduse arengu 
valguses läbi vaadata.

5. Kui lõikes 3 nimetatud 
uurimisvaldkonnad otsustatakse artikli 26 
lõikes 1 sätestatud vahehindamise raames 
teaduse arengu valguses läbi vaadata, teeb 
komisjon seda seadusandliku ettepaneku 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kõik kaitsealaste teadusuuringute 
valdkonna konkursikutsed kuuluvad 
eelnevale mõjude eetilisele ja 
ühiskondlikule hindamisele ning 
rahastamiseks esitatud projektid kuuluvad 
rakendamise käigus eetilisele 
läbivaatamisele. Eelnev mõjude 
hindamine ja eetiline läbivaatamine 
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ületab privaatsuse ja andmekaitse kitsad 
piirid ning võtab arvesse asjaomase 
teaduse ja arenduse tegevuskava 
ulatuslikemaid ühiskonlikke mõjusid. 
Konkursikutseid ja projektiettepanekuid, 
mis tõstatavad oluliste eetiliste ja/või 
ühiskondlike mõjude kahtlusi, peab 
paremini uurima ja kontrollima.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme ja poliitikaid, 
sealhulgas struktuurifonde, ühist 
põllumajanduspoliitikat, ettevõtete ja 
VKEde konkurentsivõime programmi 
(COSME) ning programme „Erasmus 
kõigile”, „Life“ ja Euroopa 2020. aasta 
strateegiat.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde, ühist 
põllumajanduspoliitikat, ettevõtete ja 
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VKEde konkurentsivõime programmi 
(COSME) ning programme „Erasmus 
kõigile”, „Life“ ja Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, ning teadus- ja 
arendustegevuste rahastamist 
liikmesriikide poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde ning konkreetseid tugi- ja 
kompensatsiooniprogramme ja -meetmeid 
regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitikas.

Or. pt

Selgitus

Programmi “Horisont 2020" ja liidu rahastamisprogrammide sidususe ja tõhususe 
tagamiseks peavad need olema üksteist täiendavad struktuurifondide raames, milles ei või 
unustada ka eriprogramme ja -meetmeid.

Muudatusettepanek 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde ning ettevõtete ja VKEde 
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konkurentsivõime programmi (COSME).

Or. en

Muudatusettepanek 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde.

Programmi „Horisont 2020” rakendatakse 
nii, et see täiendab liidu muid 
rahastamisprogramme, sealhulgas 
struktuurifonde, ettevõtete ja VKEde 
konkurentsivõime programmi (COSME) 
ning programmi „Erasmus kõigile”.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samas peab programmi „Horisont 2020“ 
põhirõhk olema tipptasemel 
teadusuuringute rahastamine.
Struktuurifondidel on võtmetähtsusega 
roll võimekuse suurendamises ja 
tipptasemeni jõuda aitamises, et koostada 
suurepärased projektid, mis võivad 
konkureerida programmi „Horisont 
2020” raames rahastamise saamiseks.
Programmi „Horisont 2020“ ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahelisi teadus- ja 
innovatsioonitegevusi toetavad 
koostoimed realiseeritakse vastastikuselt 
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täiendavate meetmete kooskõlastatud 
rakendamise kaudu. Võimaluse korral 
edendatakse kõnealuse kahe vahendi 
koostalitlusvõimet ja ergutatakse 
kumulatiivset või lõimitud rahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklike ja piirkondlike vahenditega 
tuleks toetada positiivse hinnangu saanud 
projekte, nagu Euroopa Teadusnõukogu, 
Marie Curie nimelisi või koostööl 
põhinevaid meetmeid, mis vastavad 
tipptaseme kriteeriumidele, aga mida ei 
rahastata piisavalt programmi „Horisont 
2020” vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Koostoime struktuurifondidega

Struktuurifonde tuleks kogu nende 
ulatuses kasutusele võtta, et toetada 
võimekust ning teadus- ja 
arendustegevuse taristu loomist 
piirkondades sihtotstarbeliste tegevuste 
kaudu, mis on suunatud tippkeskuste 
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loomisele.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Kodanikuühiskonna organisatsioonid

1. Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
piisava osaluse tagamisele programmis 
„Horisont 2020” ja innovatsiooni mõjule 
neile. Hindamise ja järelevalve käigus 
hinnatakse kodanikuühiskonna 
organisatsioonide osalust nii 
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.
2. Eritähelepanu pööratakse algatustele, 
mis on suunatud teadlikkuse 
suurendamisele ja programmi „Horisont 
2020“ rahastamisvahenditele juurdepääsu 
hõlbustamisele kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jaoks. Selleks 
kasutatakse programmi „Horisont 2020” 
ja muid liidu rahastamisprogramme, 
sealhulgas struktuurifonde.
3. Kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega konsulteeritakse 
programmi „Horisont 2020“ 
rakendamise, programmitöö, järelevalve 
ja hindamise jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
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Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Tipptaseme märk

Programm „Horisont 2020“ aitab 
tuvastada tippkeskusi, hinnata nende 
potentsiaali ja parandada nende 
nähtavust, võttes kasutusele tipptaseme 
märgi.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad Erasektor ning väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad

Or. en

Muudatusettepanek 600
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 

1. Erilist tähelepanu pööratakse erasektori 
ja eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) suurendatud osalusele 
programmis „Horisont 2020” ja 
innovatsiooni mõjule neile. Hindamise ja 
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VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

järelevalve käigus hinnatakse erasektori
osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

Or. en

Muudatusettepanek 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

1. Erilist tähelepanu pööratakse erasektori 
ja eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) suurendatud osalusele 
programmis „Horisont 2020” ja 
innovatsiooni mõjule neile. Hindamise ja 
järelevalve käigus hinnatakse erasektori ja 
eelkõige VKEde osalust nii kvantitatiivselt 
kui ka kvalitatiivselt.

Or. en

Muudatusettepanek 602
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
suuremale osalusele programmis 
„Horisont 2020” ja innovatsiooni mõjule 
neile. Hindamise ja järelevalve käigus 
hinnatakse VKEde osalust nii 
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.

Or. de
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Muudatusettepanek 603
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ning teaduse ja innovatsiooni 
mõjule neile. Hindamise ja järelevalve 
käigus hinnatakse VKEde osalust nii 
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.

Or. ro

Muudatusettepanek 604
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele kogu programmi
„Horisont 2020” rakendamise käigus ja 
innovatsiooni mõjule neile. Hindamise ja 
järelevalve käigus hinnatakse VKEde 
osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile. 
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile, 
eelkõige projektide turule lähimates 
faasides. Hindamise ja järelevalve käigus 
hinnatakse VKEde osalust nii 
kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa 
II osa punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud 
prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” 
erieesmärkidega. Need erimeetmed
võetakse sellise sihtotstarbelise VKEde 
rahastamise vahendi näol, mis on
suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

2. Erimeetmeid võetakse mitmekülgse 
rahastamise vahendite koosluse 
loomisega, mis on VKEde kasutuses. 
Erimeetmed kehtestatakse I lisa II osa 
punkti 3.3 alapunktis a sätestatud 
erieesmärgi „Innovatsioon VKEdes“ 
kohaselt. Nende meetmete kohaselt 
pannakse tugevat rõhku sihtotstarbelise
VKEde vahendi rahastamisele ja 
rakendamisele, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendab sidusalt ühtne sihtotstarbeline 
haldusstruktuur, ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks. 
Sihtotstarbelist VKEde vahendit 
kohaldatakse I lisa II osa punktis 1
nimetatud erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” tuvastatud 
valdkondades ning I lisa III osa punktides 
1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” kõigi 
erieesmärkide raames.
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Or. en

Muudatusettepanek 607
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa 
II osa punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega.
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, 
mida rakendatakse sidusalt ja mis on 
kohandatud VKEde vajadustele vastavaks, 
nagu on sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

2. Innovatsioonipotentsiaaliga kõiki tüüpi 
VKEdele suunatud sihtotstarbeline 
VKEde vahend luuakse ühtse 
haldusorgani haldusala ning seda 
rakendatakse I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes” sätestatud viisil. 
Käesolev vahend on temaatiliselt seotud 
I lisa II osa punktis 1 nimetatud 
erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning I lisa III osa punktides 1–7
nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
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sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 alapunktis 
a nimetatud erieesmärgis „Innovatsioon 
VKEdes”. Tähtis on, et VKEd oleksid 
integreeritud kogu väärtusahelasse, et 
saada juurdepääs programmi „Horisont 
2020“ kõikidele võimalustele.

Or. en

Selgitus

VKEd on paljude sektorite tööstusliku ülesehituse oluline osa. Tööstuse hankijate ja 
allhankijatena kujutavad nad endast tootmisahela olulisi lülisid. Seetõttu on tähtis, et VKEd 
osaleksid tegevustes, mis on algseadmete valmistajatega ja muude hankijatega, nagu 
suurettevõtted, teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonid ja ülikoolid, integreeritud, ning VKEd 
poleks enda programmis isoleeritud.

Muudatusettepanek 609
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

2. Erimeetmeid VKEde jaoks võetakse 
seoses I lisa II osa punktis 1 nimetatud 
erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning I lisa III osa punktides 1–6 
nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse muu hulgas 
sellise sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki, 
üldises mõttes, innovatsioonipotentsiaaliga 
VKEdele, mida rakendatakse sidusalt ja 
mis on kohandatud VKEde vajadustele 
vastavaks, nagu on sätestatud I lisa II osa 
punkti 3.3 alapunktis a nimetatud 
erieesmärgis „Innovatsioon VKEdes”.
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Or. en

Muudatusettepanek 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
artikkel 18, lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

2. Erimeetmeid VKEde jaoks võetakse 
seoses I lisa II osa punktis 1 nimetatud 
erieesmärgiga „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning I lisa III osa punktides 1–6 
nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse muu hulgas 
sellise sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
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„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”, austades samas 
täielikult subsidiaarsuse põhimõtet ja 
Euroopa lisandväärtuse saavutamise 
püüdlust.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ühtse haldusorgani 
kaudu ja mis on kohandatud VKEde 
vajadustele vastavaks, nagu on sätestatud 
I lisa II osa punkti 3.3 alapunktis a 
nimetatud erieesmärgis „Innovatsioon 
VKEdes”.

Or. en

Selgitus

Hetkel tundub olema risk, kuna rahastust osutatakse mitmelt eelarverealt (tööstuslik 
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juhtpositsioon, kindlad ühiskonnaprobleemid jne), mistõttu võivad erinevad komisjoni 
peadirektoraadid või üksused enda varianti programmist arendada ja rakendada.

Muudatusettepanek 613
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
vahendi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

2. Erimeetmeid võetakse seoses I lisa II osa 
punktis 1 nimetatud erieesmärgiga 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning I lisa 
III osa punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Need erimeetmed võetakse sellise 
sihtotstarbelise VKEde rahastamise 
programmi näol, mis on suunatud igat liiki 
innovatsioonipotentsiaaliga VKEdele, mida 
rakendatakse sidusalt ja mis on kohandatud 
VKEde vajadustele vastavaks, nagu on 
sätestatud I lisa II osa punkti 3.3 
alapunktis a nimetatud erieesmärgis 
„Innovatsioon VKEdes”.

Or. en

Selgitus

VKEde tõhusaks abistamiseks, VKEdele suunatud meetmete rakendamise asjakohasuse ja 
tõhususe tagamiseks ning programmi „Horisont 2020“ mõju maksimeerimiseks on vajalik 
kujundada need meetmed programmiks, millel on sihtotstarbeline eelarve ja tuvastatav 
rakendamise eest vastutav struktuur ning mis suudab selgitada olemasolevaid praktilisi 
piiranguid VKEdele ja nende koostööle partneritega.

Muudatusettepanek 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 30%
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” jaoks ette nähtud summadest ning 
15% prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” 
jaoks ette nähtud summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 615
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 30%
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. it

Selgitus

On strateegiliselt tähtis soodustada VKEde osalemist raamprogrammis palju suuremal 
määral, kui komisjoni ettepanekus on ette nähtud.

Muudatusettepanek 616
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil läheks VKEdele vähemalt
20% erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Selgitus

VKEde osaluse suurendamine on oluline faktor kiirete ja innovatiivsete ettevõtjate, alustavate 
ettevõtjate ning teadusorganisatsioonide ja ülikoolide allüksuste innovatiivsete jõudude 
rakendamiseks, et innovatiivseid lahendusi luua ja tagada programmi „Horisont 2020“ 
üldine edu. Samas kui seitsmes raamprogramm säilitas ja saavutab tõenäoliselt 15% 
eesmärgi, on ambitsioonikam, kuid realistlikum ja saavutatavam, eesmärk vajalik, et VKEde 
innovatsioonipotentsiaali täielikult ära kasutada.

Muudatusettepanek 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest kokku kasutatakse lõikes 2 
osutatud viisil VKEde vahendi jaoks 
vähemalt 20%.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peab VKEdele minema 
vähemalt 20% programmi „Horisont 
2020“ jaoks ette nähtud eelarvest.
Vähemalt 10% programmi „Horisont 
2020“ jaoks ette nähtud eelarvest peab 
minema VKEde vahendi rahastamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 20%
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Selgitus

Käesolevat artiklit tuleks muuta, et suurendada eelarve protsenti, mis peaks olema VKEdele 
suunatud, 15%-lt 20%-ni.

Muudatusettepanek 620
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 
vähemalt 20% erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. it

Selgitus

VKEdele on vaja eraldada vähemalt 20% üldeelarvest, arvestades nende kaalu ja mõju 
majandusele, tootlikkusele, töökohtade loomisele ja innovatsioonile ELis.

Muudatusettepanek 621
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. VKEdele peaks minema 18%
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. de

Muudatusettepanek 622
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema üle
15% erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 
vähemalt 15% erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 624
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 
vähemalt 15% erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
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„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. ro

Muudatusettepanek 625
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 
vähemalt 15% erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 626
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 
vähemalt 15% erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 627
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 
vähemalt 15% erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. de

Selgitus

Selleks et 15%-lise määra all ei mõistetaks VKEde toetamise ülempiiri ja oleks võimalik 
sellest määrast suuremat toetust maksta, tuleks siia lisada sõna "vähemalt”.

Muudatusettepanek 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
artikkel 18, lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 
oluline osa erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest. Erasektori toetusesaajatele 
peaks minema oluline osa programmi 
„Horisont 2020“ kogueelarvest.

Or. en
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Muudatusettepanek 629
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele ja/või väikese 
või keskmise suurusega projektidele 
minema 15% erieesmärgi „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 %
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi ning taotlusmenetluste 
lihtsustamise abil peaks VKEdele minema 
15% erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VKEde vahendit rakendatakse tavaliselt 
alt-üles lähenemisviisil. 
Rakendusvaldkonnad keskenduvad ainult 
prioriteetide valdkondadele, mis on 
määratletud I lisa II osa punktis 1 
nimetatud erieesmärgiga „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning I lisa III osa 
punktides 1–6 nimetatud prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid” erieesmärkidega. 
Kus asjakohane, võib see samuti toimida 
kommertskasutusele eelnevate hangete 
vahendina või innovatiivsete lahenduste 
hangete vahendina ühise vajaduse korral, 
mille on ELi riigihanke korraldajad 
Euroopas tuvastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõigetes 1 ja 3 sätestatu kohaselt viib 
komisjon läbi hindamisi ja koostab 
aruandeid VKEde teadusuuringutes 
osalemise määra kohta. Kui 15% 
eesmärki ei suudeta saavutada, uurib 
komisjon selle põhjusi ja teeb kiiresti 
ettepaneku uute meetmete kohta selle 
eesmärgi saavutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Täiendavalt peaks vähemalt 10% teise 
ja kolmanda samba eelarvest olema 
eraldatud sihtotstarbelise VKEde vahendi 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Erilist tähelepanu pööratakse ka 
VKEde piisava osaluse ja esindatuse 
tagamisele Euroopa teadusruumide ning 
eelkõige avaliku ja erasektori partnerluste 
juhtimisstruktuurides.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Koostööprojektid ja partnerlusprogramm

Programmi „Horisont 2020” 
rakendatakse eelkõige piiriüleste 
koostööprojektide kaudu, mida pakutakse 
projektikonkursside kaudu programmi 
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„Horisont 2020” iga-aastastes 
tööprogrammides. Neid projekte 
täiendavad avaliku ja erasektori ning 
avaliku sektori sisesed partnerlused, mis 
kujundatakse välja koostöös 
liikmesriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Kiirtee innovatsioonini

1. Innovatsiooni kaubandusliku 
rakendamise ja levitamise kiirendamiseks 
määratakse 20% erieesmärgile 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning kõigi 
III lisas nimetatud 
„Ühiskonnaprobleemide“ jaoks eraldatud 
vahenditest erieesmärgile „Kiirtee 
innovatsioonini“.
2. „Kiirtee innovatsioonini“ on vahend, 
mis järgib alt-üles loogikat ning vähendab 
idee turule jõudmiseks kuluvat aega 
oluliselt ning mis peaks suurendama 
tööstuse ning samuti VKEde ja 
esmakordsete taotlejate osalust 
programmis „Horisont 2020“. Seetõttu 
elavdab see erasektori investeeringuid 
teadus-, arendus- ja 
innovatsioonitegevustesse, edendab 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, mis 
keskendub väärtuste loomisele, ning 
kiirendab uute tehnoloogiate nõutud 
innovatiivsete toodete väljaarenemist, mis 
toetab tulevasi ettevõtjaid, majanduskasvu 
ja tööhõivet.
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3. Tegevused hõlmavad kogu 
innovatsioonitsüklit, kuid need peaksid 
keskenduma innovatsiooniga seotud 
tegevustele ning katsejärgus ja 
kommertskasutusele eelnevale 
arendustegevusele, mis hõlmab 
arendusetappe alates tehnoloogia 
tutvustamisest kuni turul kasutamiseni, sh 
katsetamist, tutvustamist, testisüsteeme, 
ettevalmistavaid uuringuid ja standardite 
kehtestamist ning innovatsioonide 
kasutamist turul.
4. Erieesmärki „Kiirtee innovatsioonini“ 
rakendatakse nähtava 
rahastamisvahendina, mis pakub lihtsat ja 
kiiret sisenemisvõimalust ühiste 
rakenduslike teadusuuringute valdkonda 
ning mis järgib määruses (EL) nr 
xxxx/2012 [Osalemise ja levitamise 
eeskirjad] sätestatud erilist 
valikumenetlust.

Or. en

Selgitus

Programmi kavandatud nihet innovatsiooni suunas piisavalt arvesse võttes peab programm 
„Horisont 2020“ esitama vähemalt ühe vahendi, mis võimaldaks mis tahes hetkel süsteemselt 
innovatiivseid ideid hinnata ja rahastada, rakendades kiiret, standardiseeritud ja 
usaldusväärset menetlust. „Avaliku konkursi“ või „alt-üles“ instrument, millega on tagatud 
lühem kui kuuekuuline periood toetuse andmiseni, tagab, et innovatiivsetel ideedel ei ole 
aegumisohtu, kui projekt viimaks käivitub. See suurendab samuti tööstuse osalust.

Muudatusettepanek 637
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 
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elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme.

elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme. Avaliku ja erasektori 
partnerlused, milles liikmesriigid saavad 
osaleda, tuginevad sellisele 
paindlikkusele, et liikmesriigid saaksid 
riiklikul tasandil otsustada, kas ja kuidas 
nad soovivad neid toetada, takistamata 
seejuures parimate Euroopa osalejate 
täielikku osalemist.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 
elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme.

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 
elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme. Tipptase on osalejate valimise 
võtmetähtsusega kriteerium.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 
elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme.

1. Programmi „Horisont 2020” võib 
rakendada avaliku ja erasektori partnerluse 
kaudu, kus kõik partnerid võtavad endale 
kohustuse toetada selliste 
konkurentsieelsete teadus- ja 
innovatsioonitegevuste väljatöötamist ja 
elluviimist, mis on liidu konkurentsivõime 
ja tööstuse valdkonna juhtpositsiooni 
seisukohalt strateegiliselt tähtsad või mis 
lahendavad konkreetseid ühiskondlikke 
probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 640
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ning ELi 
toimimise lepingu artikli 187 alusel 
loodud uutele avaliku ja erasektori 
partnerlustele ning muudele määruse (EL) 
nr XX/2012 [uus finantsmäärus] artikli [55 
lõike 1 punkti b alapunktides v või vii] 
osutatud rahastamisasutustele. Sellist 
koostööd kasutatakse ainult siis, kui 
soovitud eesmärgid ja olemasolevad 
ressursid seda õigustavad;

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte, ning muudele 
määruse (EL) nr XX/2012 [uus 
finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 punkti b 
alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele, mis järgneb kulude 
ja tulude suhte analüüsile ning nende 
haldamise ja toimimise põhjalikule 
hindamisele seoses avatuse, läbipaistvuse, 
tõhususe ja tulemuslikkuse 
kriteeriumidega ning seda juhul, kui need 
täidavad lõikes 3 nimetatud kriteeriumid.

Or. en
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Muudatusettepanek 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ning ELi 
toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 
uutele avaliku ja erasektori partnerlustele
ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 
punkti b alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele. Sellist koostööd 
kasutatakse ainult siis, kui soovitud 
eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 
õigustavad;

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ning ELi 
toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 
uutele avaliku ja erasektori partnerlustele
ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 
punkti b alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele. Sellist koostööd 
kasutatakse ainult siis, kui soovitud 
eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 
õigustavad. Komisjon loob üheainsa 
rahastamisallika, välja arvatud nendeks 
juhtudeks, kui komisjoni ja liikmesriikide 
vahel on selgesõnaline kokkulepe piisava 
eelarve määramiseks mingi konkreetse 
algatuse ühiseks rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Institutsionaliseeritud avaliku ja erasektori partnerlused on seotud kõrgete 
üldhalduskuludega ja nõuavad pikka ettevalmistusaega. Uued, konkreetsetele kriteeriumidele 
vastavad avaliku ja erasektori partnerlused peaksid rajanema sellisel rahastamismudelil, mis 
põhineb ühel rahastamisallikal. Projektide rakendamise lihtsustamise ning osalevatele 
riikidele võrdsete osalemistingimuste tagamise seisukohalt on kõige parem lahendus kasutada 
raamprogrammi „Horisont 2020” raames ainult ühte rahastamisallikat.

Muudatusettepanek 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ning ELi 
toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 
uutele avaliku ja erasektori partnerlustele
ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 
punkti b alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele. Sellist koostööd 
kasutatakse ainult siis, kui soovitud 
eesmärgid ja olemasolevad ressursid seda 
õigustavad;

(a) liidu rahalised maksed ELi toimimise 
lepingu artiklis 187 nimetatud 
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte; ning ELi 
toimimise lepingu artikli 187 alusel loodud 
uutele avaliku ja erasektori partnerlustele
ning muudele määruse (EL) nr XX/2012 
[uus finantsmäärus] artikli [55 lõike 1 
punkti b alapunktides v või vii] osutatud 
rahastamisasutustele. Sellist koostööd 
kasutatakse ainult siis, kui soovitud 
eesmärgid, kooskõla olemasolevate ELi 
poliitiliste eesmärkidega ja olemasolevad 
ressursid seda õigustavad;

Or. en

Muudatusettepanek 643
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 
leping, milles on määratletud 
koostööeesmärgid, partnerite võetud 
kohustused, peamised tulemuslikkuse 
näitajad ning soovitavad väljundid, samuti 
on seal märgitud teadus- ja 
innovatsioonitegevus, mida on vaja 
programmist „Horisont 2020” toetada.

(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 
leping, milles on määratletud 
koostööeesmärgid, partnerite võetud 
kohustused, rollid ja vastutusalad, avatud 
ja läbipaistvat toimimist ning 
sidusrühmade osalust tagavad 
halduspõhimõtted, peamised 
tulemuslikkuse näitajad ning soovitavad 
väljundid, samuti on seal märgitud teadus-
ja innovatsioonitegevus, mida on vaja 
programmist „Horisont 2020” toetada.

Or. en
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Muudatusettepanek 644
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Uusi avaliku ja erasektori partnerlusi 
luuakse ainult erakordsetel asjaoludel, 
kui saavutada üritatavate eesmärkide 
ulatus õigustab selle loomist ja on 
võimalik näidata, et ükski muu 
partnerluse vorm või rahastamisvahend ei 
suuda soovitud eesmärki täita või 
vajalikku võimendusastet ja osalejate 
kaasatust luua.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ühtki uut avaliku ja erasektori 
partnerlust ei looda ELi toimimislepingu 
artikli 187 alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 
valitakse välja avalikult ja läbipaistvalt 
järgmiste kriteeriumide alusel:

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 
valitakse välja, luuakse ja viiakse täide
avalikult ja läbipaistvalt. Mis tahes uued 
loodavad partnerlused põhinevad 
vähemalt järgmistel kriteeriumidel:

Or. en

Muudatusettepanek 647
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 
valitakse välja avalikult ja läbipaistvalt 
järgmiste kriteeriumide alusel:

3. Avaliku ja erasektori partnerlused 
valitakse välja ja rakendatakse avalikult ja 
läbipaistvalt järgmiste kriteeriumide alusel:

Or. ro

Muudatusettepanek 648
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus; (a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus
ning avaliku ja erasektori partnerluse 
lisaväärtus teadusuuringute tulemuste ja 
innovatsioonide turule toomisel nendes 
valdkondades, kus VKEdel on 
võtmetähtsusega roll kohaliku tasandi 
majanduskasvu loomises;

Or. en
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Selgitus

Avaliku ja erasektori partnerlustel võib olla väga strateegiline ja tõhus roll VKEde arengus, 
ka loodava territoriaalse mõju taustal.

Muudatusettepanek 649
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus; (a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtuse 
tutvustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 650
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele ühiste 
eesmärkide määratlemise kaudu kogu 
programmis „Horisont 2020“, selgete ja 
mõõdetavate ühiskondlike ja 
konkurentsivõimealaste eesmärkide 
määratlemise abil, sealhulgas töökohtade 
ja ettevõtete loomine, intellektuaalomand 
ja patentide loomine, hariduse/koolituse 
alased eesmärgid ning vastutus nende 
eesmärkide saavutamise eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 651
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;

(b) mõju ulatus tööstusalase 
konkurentsivõime, jätkusuutliku 
majanduskasvu ja sotsiaal-majanduslike 
probleemide paranduspotentsiaalile, 
tunnistades, et individuaalsete projektide 
võimalikke kasusid ei ole võimalik 
eelnevalt täielikult hinnata;

Or. en

Muudatusettepanek 652
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;

(b) mõju võimalik ulatus 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele, 
jätkusuutlikkusele või tööstusalasele 
konkurentsivõimele;

Or. en

Muudatusettepanek 653
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, töökohtade loomisele,
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majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;

jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
sotsiaal-majanduslikele probleemidele
ning ühiskonnaprobleemidele;

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020“ rahastamise üksikasjad, sh avaliku ja erasektori partnerlused, 
peaksid olema vastavuses kiireloomuliste sotsiaal-majanduslike vajadustega, nagu 
töökohtade loomine, ning peaksid tagama parema koostoime ühiskonnaprobleemidega, nagu 
need on määratletud programmi „Horisont 2020“ III osa kohaselt.

Muudatusettepanek 654
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;

(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule, töökohtade loomisele ja 
sotsiaal-majanduslikele probleemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 655
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, mille aluseks on ühine 
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
eesmärgid;

(c) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, mille aluseks on ühine
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
eesmärgid, eelkõige erasektori osalejate 
finantskohustused, sh 
sularahakohustused;
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Or. en

Muudatusettepanek 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõikide partnerite pikaajaline
pühendumus, mille aluseks on ühine
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
eesmärgid;

(c) kõikide partnerite pühendumus, mille 
aluseks on ühine tulevikuettekujutus ja 
selgelt määratletud eesmärgid;

Or. en

Selgitus

„Pikaajalise pühendumuse“ palumine on erasektori jaoks keeruline. Praegustes 
majandustingimustes on tööstuse planeeritavad perioodid palju lühemad. Puudub piisav 
majanduslik stabiilsus, et eeldada, et erasektor pühendaks vahendeid ja eelarvet mitmeteks 
aastateks. Siinkohal on vaja rohkem paindlikkust.

Muudatusettepanek 657
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) erasektorile lisaks erinevate 
partnerite, eelkõige ülikoolide ja uurijate 
tugev kaasamine, VKEde tõhusa 
kaasamise tutvustamine ning muude 
osalejate osalus, nagu riiklikud ettevõtted, 
mittetulunduslikud ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonid;

Or. en
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Muudatusettepanek 658
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) iga partneri roll on selgelt määratletud 
ja valitud perioodi peamistes 
tulemuslikkuse näitajates on kokku lepitud.

(e) iga partneri roll ja vastutusalad on 
selgelt määratletud ja valitud perioodi 
peamistes tulemuslikkuse näitajates on 
kokku lepitud.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) teadlaste, patsientide ja 
sidusrühmade ühingute võrgustike 
loomise ja tugevdamise toetamise võime, 
mis aitab nende, asjaomaste sektorite, 
institutsioonide ja kodanikuühiskonna 
vahelisi suhteid ja arutelu parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 660
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) avatud, läbipaistva ja osalusel 
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põhineva haldussüsteemi ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtete tutvustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 661
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kogu väärtusahela kõikide huvitatud 
partnerite, sealhulgas lõppkasutajate, 
VKEde ja teadusinstituutide osalus 
partnerluses;

Or. en

Muudatusettepanek 662
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) pühendumus tegevustele, mis 
tagavad teadmiste kolmnurga (haridus, 
teadus ja innovatsioon) integreerimise.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Enne kui komisjon jätkab 
olemasolevate programmide toetamist või 
loob juurde uusi programme, viib 
komisjon läbi seitsmenda 
raamprogrammiga asutatud partnerluste 
(ühised tehnoloogiaalgatused, Euroopa 
majanduse elavdamise kava raames 
loodud avaliku ja erasektori partnerlused 
ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi loodud teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad) tervikliku 
hindamise ja mõjuhindamise.
Hindamise ja mõjuhindamise alusel 
esitab komisjon raamprogrammi 
„Horisont 2020” rakendamise käigus 
ettepanekud avaliku ja erasektori 
olemasolevate partnerluste juhtimise ja 
toimimise olulisemaks parandamiseks, et 
tagada nende tõhusam ja tulemuslikum 
mõju, avatum ja läbipaistvam toimimine 
ning huvide konfliktide vältimine.
Eelkõige mõjutab terviklik hindamine ja 
mõjuhindamine VKEsid ja väiksemaid 
teadusorganisatsioone, eesmärk on 
tagada nende osaliste suurem osalus nii 
teadusuuringute tegevuskava 
määratlemisel kui projektides.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nii olemasolevad kui uued avaliku ja 
erasektori partnerlused on allutatud 
põhjalikule läbivaatamisele, et analüüsida 
nende Euroopa lisaväärtust mitte hiljem 



AM\907403ET.doc 85/134 PE492.710v01-00

ET

kui üks aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Asjaomase läbivaatamise 
tulemus esitatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui põhjalik läbivaatamine paljastab, 
et Euroopa lisaväärtuse kriteerium ei ole 
piisavalt täidetud, võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu otsustada nende 
avaliku ja erasektori partnerluste 
rahastamise peatada. 

Or. en

Muudatusettepanek 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Avaliku ja erasektori partnerlused 
teevad riiklikud vahendid kättesaadavaks 
läbipaistvate menetluste ja peamiselt 
projektikonkursside abil, seejuures 
osalemiseeskirjad on kooskõlas 
programmi „Horisont 2020” eeskirjadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 667
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 
avaliku sektori sisese partnerluse 
tugevdamisele seal, kus piirkondliku,
riikliku või rahvusvahelise tasandi 
meetmeid viiakse liidus ühiselt ellu.

Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 
avaliku sektori sisese partnerluse 
tugevdamisele seal, kus piirkondliku, 
riikliku või rahvusvahelise tasandi 
meetmeid viiakse liidus ühiselt ellu.
Avaliku ja erasektori partnerluste 
rahastamiseks kasutatud summad ei tohi 
ületada 15% programmi „Horisont 2020“ 
kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 
avaliku sektori sisese partnerluse 
tugevdamisele seal, kus piirkondliku, 
riikliku või rahvusvahelise tasandi 
meetmeid viiakse liidus ühiselt ellu.

Programm „Horisont 2020” aitab kaasa 
avaliku sektori sisese partnerluse 
tugevdamisele seal, kus kohaliku, 
piirkondliku, riikliku või rahvusvahelise 
tasandi meetmeid kooskõlastatakse, 
ühtlustatakse ja viiakse liidus ühiselt ellu.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 
vahelistele ühise kavandamise algatustele.

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 
vahelistele ühise kavandamise algatustele 
ning need algatused võivad hõlmata 
piirkondi ja linnu, kui see on asjakohane.
Liidu finantspanus peab olema seotud 
ELi lisaväärtuse olemasoluga ja 
vahendite täiendava väärtusega.

Or. en

Muudatusettepanek 670
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide 
vahelistele ühise programmitöö algatustele.

Eritähelepanu pööratakse soovitavalt 
samasse euroregiooni või samasse 
Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitusse, mis on loodud Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitust (ETKR) 
käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. juuli 2012. aasta määruse 
(EÜ) nr 1082/2006 alusel, kuuluvate 
liikmesriikide piirkondade vahelistele 
ühise programmitöö algatustele.*

* ELT L 210, 31.7.2006, lk 19.

Or. it

Muudatusettepanek 671
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide Eritähelepanu pööratakse liikmesriikide
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vahelistele ühise kavandamise algatustele. ning nende linnade ja piirkondade
vahelistele ühise kavandamise algatustele.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 185 rakendatavates 
programmides.

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 185 rakendatavates 
programmides, vajadusel omavalitsuste 
osalusel.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidu osalus mitme liikmesriigi poolt 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 185 rakendatavates 
programmides.

(b) liidu osalus mitme piirkondliku 
asutuse või liikmesriigi poolt kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 185 
rakendatavates programmides.

Or. en

Muudatusettepanek 674
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem 
ühiste projektikonkursside ja meetmete 
jaoks märkimisväärseid rahalisi eraldisi 
või mitte. Rahastamisvahendi ERA-NET 
eesmärk võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Rahastamisvahendi ERA-NET eesmärk 
võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 675
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem ühiste 
projektikonkursside ja meetmete jaoks 
märkimisväärseid rahalisi eraldisi või 
mitte. Rahastamisvahendi ERA-NET 
eesmärk võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on saavutanud varem 
ühiste projektikonkursside ja meetmete 
jaoks olulisi tulemusi või mitte. 
Rahastamisvahendi ERA-NET eesmärk 
võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Or. pl

Selgitus

Uuringute jätkamiseks ei tohiks olla otsustava tähtsusega mitte seni eraldatud vahendite hulk, 
vaid saavutatud tulemused.

Muudatusettepanek 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem ühiste 
projektikonkursside ja meetmete jaoks 
märkimisväärseid rahalisi eraldisi või 
mitte. Rahastamisvahendi ERA-NET 
eesmärk võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem ühiste 
projektikonkursside ja meetmete jaoks 
märkimisväärseid rahalisi või mitterahalisi
eraldisi või mitte. Rahastamisvahendi 
ERA-NET eesmärk võib olla ühtlustada 
ühiste projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem ühiste 
projektikonkursside ja meetmete jaoks 
märkimisväärseid rahalisi eraldisi või 
mitte. Rahastamisvahendi ERA-NET 
eesmärk võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem ühiste 
projektikonkursside ja meetmete jaoks 
märkimisväärseid rahalisi, mitterahalisi 
või sularahas eraldisi või mitte. 
Rahastamisvahendi ERA-NET eesmärk 
võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Or. it

Selgitus

Kui osalejatel pole piisavalt likviidsust, võivad nad siiski oluliselt kaasa aidata, pakkudes 
teenuseid, struktuure või inimressursse.
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Muudatusettepanek 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem ühiste 
projektikonkursside ja meetmete jaoks 
märkimisväärseid rahalisi eraldisi või 
mitte. Rahastamisvahendi ERA-NET 
eesmärk võib olla ühtlustada ühiste 
projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Punktiga a seotud lisarahastamine sõltub 
sellest, kas osalejad on teinud varem ühiste 
projektikonkursside ja meetmete jaoks 
soovituslikke rahalisi või mitterahalisi
eraldisi või mitte. Rahastamisvahendi 
ERA-NET eesmärk võib olla ühtlustada 
ühiste projektikonkursside ja meetmete 
rakendamise korda. Samuti võib seda 
kasutada ELi toimimise lepingu artikli 185 
kohase algatuse ettevalmistamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevat artiklit tuleks muuta selleks, et anda osalevatele üksustele rahaliste või 
mitterahaliste finantskohustuste määratlemise võimalus.

Muudatusettepanek 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktiga b seoses tehakse selliseid algatusi 
ainult siis, kui on vaja sihtotstarbelist 
rakendusstruktuuri ning osalevad riigid on 
võtnud suuri rahalisi kohustusi lõimituse 
saavutamiseks teaduslikul, juhtimise ja 
rahalisel tasandil. Peale selle võetakse 
punktis b nimetatud algatuste ettepanekute 
väljavalimisel arvesse kõiki järgmisi 
kriteeriume:

Punktiga b seoses tehakse selliseid algatusi 
ainult siis, kui on vaja sihtotstarbelist 
rakendusstruktuuri ning osalevad riigid
ja/või piirkonnad on võtnud suuri rahalisi 
kohustusi lõimituse saavutamiseks 
teaduslikul, juhtimise ja rahalisel tasandil. 
Peale selle võetakse punktis b nimetatud 
algatuste ettepanekute väljavalimisel 
arvesse kõiki järgmisi kriteeriume:
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Or. en

Muudatusettepanek 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osalevad riigid on võtnud endale selged 
rahalised kohustused, kusjuures varem on 
võetud kohustus ühendada riiklikud ja/või 
piirkondlikud investeeringud 
riikidevahelisi teadusuuringuid ja 
innovatsiooni silmas pidades;

(b) osalevad riigid ja/või piirkonnad on 
võtnud endale selged rahalised või 
mitterahalised kohustused, kusjuures 
varem on võetud kohustus ühendada 
riiklikud ja/või piirkondlikud 
investeeringud riikidevahelisi 
teadusuuringuid ja innovatsiooni silmas 
pidades;

Or. en

Muudatusettepanek 681
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osalevad riigid on võtnud endale selged 
rahalised kohustused, kusjuures varem on 
võetud kohustus ühendada riiklikud ja/või 
piirkondlikud investeeringud 
riikidevahelisi teadusuuringuid ja 
innovatsiooni silmas pidades;

(b) osalevad riigid on võtnud endale selged 
rahalised kohustused ja neil on olemas 
varasemad positiivsed tulemused, samuti
varem on võetud kohustus ühendada 
riiklikud ja/või piirkondlikud 
investeeringud riikidevahelisi 
teadusuuringuid ja innovatsiooni silmas 
pidades;

Or. pl

Selgitus

Uuringute jätkamiseks ei tohiks olla otsustava tähtsusega mitte seni eraldatud vahendite hulk, 
vaid saavutatud tulemused.
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Muudatusettepanek 682
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osalevad riigid on võtnud endale selged 
rahalised kohustused, kusjuures varem on 
võetud kohustus ühendada riiklikud ja/või 
piirkondlikud investeeringud 
riikidevahelisi teadusuuringuid ja 
innovatsiooni silmas pidades;

(b) osalevad riigid on võtnud endale selged 
rahalised kohustused, sularahas või 
mitterahalisena, kusjuures varem on 
võetud kohustus ühendada riiklikud ja/või 
piirkondlikud investeeringud 
riikidevahelisi teadusuuringuid ja 
innovatsiooni silmas pidades;

Or. it

Selgitus

Nagu artikli 20 lõike 2 teise lõigu muudatuses.

Muudatusettepanek 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osalevad riigid on võtnud endale selged
rahalised kohustused, kusjuures varem on 
võetud kohustus ühendada riiklikud ja/või 
piirkondlikud investeeringud 
riikidevahelisi teadusuuringuid ja 
innovatsiooni silmas pidades;

(b) osalevad riigid on võtnud endale 
soovituslikud rahalised või mitterahalised 
kohustused, kusjuures varem on võetud 
kohustus ühtlustada riiklikud ja/või 
piirkondlikud investeeringud 
riikidevahelisi teadusuuringuid ja 
innovatsiooni silmas pidades ning 
vajadusel vahendeid ühendades;

Or. en

Selgitus

Käesolevat artiklit tuleks muuta selleks, et luua osalevatele üksustele rahaliste või 
mitterahaliste finantskohustuste määratlemise võimalus.
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Muudatusettepanek 684
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus; (c) liidu liikmesriikide tasandil tegutsemise 
lisaväärtus;

Or. pl

Selgitus

Liidu tasandil tegutsemise lisaväärtust võib arvestada liikmesriikides saavutatud lisaväärtuste 
summana.

Muudatusettepanek 685
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad 
osaleda programmi „Horisont 2020” 
kaudsetes meetmetes määruses (EL) 
XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 
tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega edendatakse nii 
programmi „Horisont 2020” siseselt kui ka 
väliselt, et saavutada eelkõige järgmised 
eesmärgid:

1. Kolmandates riikides asutatud isikud ja 
rahvusvahelised organisatsioonid võivad 
osaleda programmi „Horisont 2020” 
kaudsetes meetmetes määruses (EL) 
XX/XX [osalemiseeskirjad] sätestatud 
tingimustel. Rahvusvahelist koostööd 
kolmandate riikide (eelkõige ELi 
strateegiliste partneritega) ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
edendatakse nii programmi „Horisont 
2020” siseselt kui ka väliselt, et saavutada 
eelkõige järgmised eesmärgid:

Or. en
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Muudatusettepanek 686
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 
eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 
välis- ja arenguprogramme täiendades.

(c) liidu välis- ja arengupoliitika 
eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine 
välis- ja arenguprogramme täiendades ning 
andes vajadusel oma osa 
rahvusvahelistesse kohustustesse, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 687
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toetades ülemaailmaliselt 
konkurentsivõimeliste tippkeskuste 
loomist, muutes Euroopa Liidu maailma 
tasemel juhtivaks uuenduslike 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
ülemaailmaliseks keskuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
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on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju.

on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes. Need meetmed hõlmavad 
muu hulgas meetmeid, mis on suunatud 
arenguriikide teadusuuringute võimekuse 
suurendamisele ja koostöömeetmete 
tugevdamisele, keskendudes nende riikide 
konkreetsetele vajadustele sellistes 
valdkondades nagu tervishoid, sh 
tähelepanuta jäetud haigustega seotud 
teadusuuringud, põllumajandus, 
kalandus ja keskkond, ning mida 
rakendatakse nende suutlikkusele 
kohandatud rahalistes tingimustes.

Or. fr

Selgitus

Rahvusvahelist koostööd tuleks ellu viia ühishuvist ja mõlemapoolsest kasust lähtudes. 
Üldisel tasandil, kus asub raamprogramm, võib teatava hulga piiravate kriteeriumide 
lisamine osutuda kahjulikuks. Siinkohal esitatud suunatud tegevuste määratlus põhineb 
seitsmenda teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi I lisas esitatul. See on kooskõlas 
väljavalitud sektoritega, millele EL on otsustanud anda oma arenguabi.

Muudatusettepanek 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju.

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes. Need meetmed hõlmavad 
muu hulgas meetmeid, mis on suunatud 
arenguriikide teadusuuringute võimekuse 
suurendamisele ja koostöömeetmete 
tugevdamisele, keskendudes nende riikide 
konkreetsetele vajadustele sellistes 
valdkondades nagu tervishoid, sh 
tähelepanuta jäetud haigustega seotud 
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teadusuuringud, põllumajandus, 
kalandus ja keskkond, ning mida 
rakendatakse nende suutlikkusele 
kohandatud rahalistes tingimustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 690
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju.

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju. Need meetmed hõlmavad muu 
hulgas meetmeid, mis on suunatud 
arenguriikide teadusuuringute 
suutlikkuse suurendamisele ja 
koostöömeetmete tugevdamisele, 
keskendudes nende riikide konkreetsetele 
vajadustele sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, sh tähelepanuta jäetud 
haigustega seotud teadusuuringud, 
põllumajandus, kalandus ja keskkond, 
ning mida rakendatakse nende 
suutlikkusele kohandatud rahalistes 
tingimustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju.

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju. Nimetatud koostöö raames tuleb 
arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade 
ja ülemeremaade ja -territooriumide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust.

Or. fr

Selgitus

Äärepoolseimad piirkonnad ja ülemeremaad ja -territooriumid on arendanud oma 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust, et muutuda tippkeskusteks nendes piirkondades, kus 
nad asuvad. Euroopa Liitu võib seega kasutada nimetatud koostöö platvormina.

Muudatusettepanek 692
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide või nende rühmadega, 
viiakse ellu ühishuvist ja mõlemapoolsest 
kasust lähtudes, arvestades nende riikide 
teaduslikku ja tehnoloogilist võimekust ja 
turuvõimalusi ning meetmete oodatavat 
mõju.

Sihtotstarbelised meetmed, mille eesmärk 
on edendada koostööd konkreetsete 
kolmandate riikide (eelkõige ELi 
strateegiliste partnerite) või nende 
rühmadega, viiakse ellu ühishuvist ja 
mõlemapoolsest kasust lähtudes, 
arvestades nende riikide teaduslikku ja 
tehnoloogilist võimekust ja turuvõimalusi 
ning meetmete oodatavat mõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 
koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 
samuti võimalike puudusi kolmandate 
riikide intellektuaalomandi kaitse 
süsteemides.

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi.

Or. fr

Selgitus

Rahvusvahelist koostööd tuleks ellu viia ühishuvist ja mõlemapoolsest kasust lähtudes. 
Üldisel tasandil, kus asub raamprogramm, võib teatava hulga piiravate kriteeriumide 
lisamine osutuda kahjulikuks. Siinkohal esitatud suunatud tegevuste määratlus põhineb 
seitsmenda teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi I lisas esitatul. See on kooskõlas 
väljavalitud sektoritega, millele EL on otsustanud anda oma arenguabi.

Muudatusettepanek 694
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 
koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 
samuti võimalike puudusi kolmandate 
riikide intellektuaalomandi kaitse 
süsteemides.

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 
üleilmset keskkonda.

Or. fr

Muudatusettepanek 695
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 
koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 
samuti võimalike puudusi kolmandate 
riikide intellektuaalomandi kaitse 
süsteemides.

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 696
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 
koostöövõimalusi kolmandate riikidega, 
samuti võimalike puudusi kolmandate 
riikide intellektuaalomandi kaitse 
süsteemides.

Koostöö eesmärkide seadmisel 
arvestatakse liidu poliitika muutusi ja 
koostöövõimalusi kolmandate riikidega 
(eelkõige ELi strateegiliste partneritega), 
samuti võimalike puudusi kolmandate 
riikide intellektuaalomandi kaitse 
süsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tuleb vältida teaduse valdkonnas 
koostööd kolmandate riikidega, kes ei 
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järgi inimõigusi, ÜRO resolutsioone ega 
rahvusvahelist õigust, kui on võimalik 
topeltkasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Peale selle rakendatakse programmi 
„Horisont 2020” I lisa III osa punkti 6.3.2 
alapunktis d sätestatud erieesmärgi 
„Kaasav, innovatiivne ja turvaline
ühiskond” all horisontaalseid ja 
valdkonnaüleseid meetmeid, millega 
edendatakse rahvusvahelise koostöö 
strateegilist arendamist.

3. Peale selle rakendatakse programmi 
„Horisont 2020” I lisa III osa punkti 6.3.2 
alapunktis d sätestatud erieesmärgi 
„Euroopa muutuvas maailmas: kaasav, 
innovatiivne ja oma tegevusi analüüsiv
ühiskond” all horisontaalseid ja 
valdkonnaüleseid meetmeid, millega 
edendatakse rahvusvahelise koostöö 
strateegilist arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Koostööd kolmandate riikide, kes 
osalevad sõjalistes või territoriaalsetes 
konfliktides või kui on mõistlikult 
põhjendatud kahtlusi inimõiguste 
rikkumise kohta, üksustega piiratakse ja 
järgitakse kindlaid eeskirju, mis on 
esitatud määruses (EL) XX/XX 
[Osalemiseeskirjad].

Or. en
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Selgitus

Kõrvuti käesoleva muudatusettepanekuga on teine pakett muudatusettepanekuid programmi 
„Horisont 2020” osaluseeskirjade kohta. Käesolev muudatusettepanek esitab konkreetsed 
eeskirjad riikide kohta, kes jäävad siin kirjeldatud kriteeriumide alla, ja nõuab põhjalikku 
aruandlust, tagades „tulemüüri” ELi teadusuuringute rahastamise ja kõnealuse sõjalise või 
territoriaalse konflikti või inimõiguste rikkumise vahele.

Muudatusettepanek 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Osalejate halduskoorma 
vähendamiseks aktsepteerib komisjon 
toetusesaajate riiklikke 
raamatupidamistavasid. 

Or. en

Muudatusettepanek 701
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rahvusvahelisele koostööle eraldatud 
eelarveeraldiste kogusumma moodustab 
vähemalt 4% programmi „Horisont 2020“ 
kogueelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Toetusesaajad, kes on oma auditeid 
kolme järjestikuse aasta jooksul 
nõuetekohaselt täide viinud, peavad 
läbima vähemrange 
auditeerimismenetluse, edendamaks 
parandatud usalduspõhist lähenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabevahetus ja tulemuste levitamine Teabevahetus ning tulemuste
ärakasutamine ja levitamine

Or. en

Muudatusettepanek 704
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon võtab programmi 
„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 
teabevahetusmeetmed, sealhulgas 
teabevahetusmeetmed seoses rahalist 
toetust saanud projektide ja selle 
tulemustega. Kõnealustele 
teabevahetusmeetmele programmi 
„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 
peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 

Euroopa Komisjon võtab programmi 
„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 
teabevahetusmeetmed, sealhulgas 
teabevahetusmeetmed seoses rahalist 
toetust saanud projektide ja selle 
tulemustega; kõik need tegevused, 
sealhulgas nimetatud meetmed peaksid 
olema puuetega inimestele samaväärselt 
kui teistele inimestele olemas ja 
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poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 
niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga.

kättesaadavad. Kõnealustele 
teabevahetusmeetmele programmi 
„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 
peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 
niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tugevdatakse puuetega inimeste olukorda, nõudes puuetega 
inimestele vajalikku juurdepääsu teabele, kommunikatsioonile ja levitamisele programmi 
„Horisont 2020” raames.

Muudatusettepanek 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon võtab programmi 
„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 
teabevahetusmeetmed, sealhulgas 
teabevahetusmeetmed seoses rahalist 
toetust saanud projektide ja selle 
tulemustega. Kõnealustele 
teabevahetusmeetmele programmi 
„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 
peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 
niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga.

Euroopa Komisjon võtab programmi 
„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 
teabevahetusmeetmed, sealhulgas 
teabevahetusmeetmed seoses rahalist 
toetust saanud projektide ja selle 
tulemustega. Kõnealustele 
teabevahetusmeetmele programmi 
„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 
peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 
niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga. Eelkõige esitab ta 
õigeaegselt põhjalikku teavet 
liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjon võtab programmi 
„Horisont 2020” käsitlevad teavitus- ja 
teabevahetusmeetmed, sealhulgas 
teabevahetusmeetmed seoses rahalist 
toetust saanud projektide ja selle 
tulemustega. Kõnealustele 
teabevahetusmeetmele programmi 
„Horisont 2020” alusel eraldatud vahendid 
peaksid aitama kaasa ka Euroopa Liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele 
niivõrd, kuivõrd need on seotud käesoleva 
määruse üldeesmärgiga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 707
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne.

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne. Kogu 
programmi „Horisont 2020“ puudutav 
teave ja levitamistegevused, sh toetatud 
projekte, uurimistulemusi ja 
hindamistulemusi puudutavad 
teabevahetusmeetmed, tehakse avalikult 
kättesaadavaks ja digitaliseeritud viisil 
juurdepääsetavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 708
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne.

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne, pöörates 
erilist tähelepanu käesoleva teabe 
levitamisele viisil, mis hõlbustaks kerget 
juurdepääsu kõikide jaoks, eelkõige 
puuetega inimeste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 709
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu programmi „Horisont 2020“ 
puudutav teave ja levitamistegevused, sh 
toetatud projekte ja tulemusi puudutavad 
teabevahetusmeetmed, tehakse puuetega 
inimeste jaoks kättesaadavaks ja 
juurdepääsetavaks teiste inimestega 
võrdsetel alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu programmiga „Horisont 2020” 
seotud teave ja teavitusmeetmed, sh 
tulemuste ja toetatud projektidega seotud 
teavitusmeetmed, tuleb teha puuetega 
inimestele kättesaadavaks 
juurdepääsetavas vormingus teistega 
võrdsetel alustel.

Or. fr

Muudatusettepanek 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lihtsustamaks juurdepääsu teabele ja 
töötamaks välja vahendit, mis rahuldaks 
teadusringkondade kogu teabevajadust, 
ning võttes arvesse vajadust läbipaistvuse 
järele, tuleks ühenduse teadus- ja 
arendustegevuse teabeteenistus 
(CORDIS) digitaalse instrumendina 
selgemal ja paindlikumal viisil läbi 
vaadata ja reformida. Uus ühenduse 
teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus 
peaks valmima enne juunit 2013.

Or. en

Selgitus

Hetkel on CORDIS üks kõige keerulisemaid programme, millele on lahendust vaja. Kui me 
soovime ühiskonna, teadlaste ja ettevõtete jaoks teabele juurdepääsu hõlpsamaks muuta, 
peame selle programmi läbi vaatama ning laiendama teavet ning hõlbustama juurdepääsu 
kõikidele ettepanekutele ja toetustele.
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Muudatusettepanek 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist 
„Horisont 2020” rahastamise saamise 
võimalusi, eelkõige alaesindatud 
piirkondade või osalejate jaoks;

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist 
„Horisont 2020” rahastamise saamise 
võimalusi, eelkõige alaesindatud 
piirkondade ja ülemeremaade ja -
territooriumide või osalejate jaoks;

Or. fr

Selgitus

Samuti on oluline edendada algatusi programmi „Horisont 2020” paremaks tutvustamiseks 
ülemeremaades ja -territooriumidel.

Muudatusettepanek 713
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks;

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks, sh puuetega teadlaste ja 
osalejate jaoks;

Or. en

Selgitus

Rõhku tuleb panna puuetega inimestele ja nende juurdepääsuvajadusele tegevustele, mis on 
seotud programmi „Horisont 2020" kohta käiva teabe, suhtluse ja levitamisega. Lisaks sellele 
on olemas võimekuse suurendamise vajadus, kuna puuetega isikud ja nende 
esindusorganisatsioonid on ebapiisavalt esindatud rühmad nii teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmides kui dialoogis ja konsultatsioonides avalikkusega.
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Muudatusettepanek 714
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks;

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks, nt puuetega teadlaste ja 
osalejate jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 715
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sihtotstarbeline abi projektidele ja 
konsortsiumidele, et nad saaksid omandada 
teabe ja tulemuste optimaalseks 
levitamiseks vajalikud oskused;

(b) sihtotstarbeline abi projektidele ja 
konsortsiumidele, et nad saaksid piisava 
juurdepääsu, et omandada teabe ja 
tulemuste optimaalseks levitamiseks 
vajalikud oskused;

Or. en

Muudatusettepanek 716
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri (c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
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projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest, ning nende kohustuslik 
edastamine ja levitamine 
teaduskogukonnale, tööstusele ja 
üldsusele;

Or. en

Selgitus

Rõhku tuleb panna puuetega inimestele ja nende juurdepääsuvajadusele tegevustele, mis on 
seotud programmi „Horisont 2020" kohta käiva teabe, suhtluse ja levitamisega. Lisaks sellele 
on olemas võimekuse suurendamise vajadus, kuna puuetega isikud ja nende 
esindusorganisatsioonid on ebapiisavalt esindatud rühmad nii teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmides kui dialoogis ja konsultatsioonides avalikkusega.

Muudatusettepanek 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest, nt toetades kindlate 
kliiringukodade või instituutide 
arendamist, mis koguvad teadusuuringute 
tulemusi;

Or. en

Selgitus

Kliirimiskojad võiksid koguda kõigi teadusuuringute leiud kindlates valdkondades, mis 
aitaksid vältida teaduslike püüdluste ebavajalikku ja kallist dubleerimist, ning tagada nende 
tulemuste tõhusa levitamise. Kliirimiskodadel võiks olla lisaks sellele roll uurimisasutuste ja 
muude sidusrühmade vahelises teabevahetuses.
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Muudatusettepanek 718
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest, ning vajadusel nende 
edastamisest ja levitamisest 
teadlaskonnale ja üldsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 719
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

(c) ekspertide analüütilised meetmed, mis 
ühendavad mitme eri projekti (sh teiste 
rahastamisallikatega projektide) tulemused 
ja mille raames neid tulemusi hinnatakse, 
et koostada kasutajasõbralikke tulemuste 
andmebaase ja aruandeid, milles on 
kokkuvõte peamistest leidudest;

Or. pl

Selgitus

Ekspertide oluline roll ei seisne üksnes kokkuvõtete tegemises, vaid kokkuvõtete tegemises 
projektide realiseerimise käigus saadud analüütiliste hinnangute alusel.
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Muudatusettepanek 720
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

(c) meetmed, mis ühendavad mitme eri 
projekti (sh teiste rahastamisallikatega 
projektide) tulemused, et koostada 
kasutajasõbralikke ja digitaalselt 
juurdepääsetavaid andmebaase ja 
aruandeid, milles on kokkuvõte peamistest 
leidudest;

Or. en

Muudatusettepanek 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Eritähelepanu tuleks pöörata 
algatustele tundlikes eetilistes 
valdkondades, nagu inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude 
teadusuuringud. Euroopa Komisjon astub 
selliste teemade korral erisamme, et 
toetada ulatuslikku dialoogi ja debatti, 
mis hõlmab kõik seisukohad.

Or. en

Selgitus

On olemas tungiv vajadus kaasata kodanikud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid sellesse 
teaduslikku ja eetilisse debatti. Avalikes debattides inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
teadusuuringute kohta vastanduvad tihti usulised institutsioonid ja teadlaste 
organisatsioonid. On olemas usulise eetika austusväärne traditsioon, kuid ka sama 
austusväärne eetiline traditsioon, mis põhineb mitteusklikel inimväärtustel, mida tuleb seda 
tüüpi poliitilistes etappides arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kodanikuühiskonda ja selle 
organisatsioone hõlmavad algatused 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
protsessis, nagu teadusuuringute 
tegevuskavade kujundamine ja teadmiste 
kaasloomine.

Or. en

Muudatusettepanek 723
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) algatused, millega parandatakse 
Euroopa ühiskonna teaduse, tehnoloogia 
ja innovatsiooniga seotud teemadest 
arusaamist ning soodustatakse Euroopa 
avaliku ruumi siseseid avatud 
teaduspõhiseid debatte tähtsatel 
ühiskondlikel teemadel.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e a (uus)



PE492.710v01-00 114/134 AM\907403ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) soolist võrdõiguslikkust puudutava 
artikli 15 ja programmiga „Horisont 
2020“ kehtestatud sätete rakendamist 
hindavad ja tutvustavad algatused.

Or. en

Muudatusettepanek 725
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) algatused, mis hõlmavad ja 
edendavad kodanikuühiskonna ning selle 
organisatsioonide või institutsioonide 
osalust teadustöö ja innovatsiooni 
protsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 726
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 
loodud kontrollisüsteem peab pakkuma 
mõistlikku kindlust selles, et projektide 
tulemuslikkuse ja tõhususega seotud 
riskide juhtimine on piisav ning nende 
raames tehtud tehingud on õiguspärased ja 
korrakohased, arvestades seejuures 
programmide mitmeaastalisust ja 
asjaomaste maksete laadi.

1. Käesoleva määruse rakendamiseks 
loodud kontrollisüsteem peab pakkuma 
mõistlikku kindlust selles, et projektide 
tulemuslikkuse ja tõhususega seotud 
riskide maandamine ja juhtimine on piisav 
ning nende raames tehtud tehingud on 
õiguspärased ja korrakohased, arvestades 
seejuures programmide mitmeaastalisust ja 
asjaomaste maksete laadi.
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Or. en

Muudatusettepanek 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ajutise vahendaja funktsioon loodi 
nimetatud eeskirjade ühetaolise 
tõlgendamise tagamiseks. Eeskirjade ja 
menetluste tõlgendamisega seotud 
konflikti korral, mille aluseks võib olla 
mis tahes huvitatud isiku läbi viidud uus 
sõltumatu audit, võib komisjon lahendada 
nimetatud konflikti ajutise vahendaja 
esitatud arvamuse põhjal tehtud 
kompromissiga.

Or. fr

Selgitus

Kuuenda ja seitsmenda teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi ajal tekkis terve rida 
konflikte seoses toetusesaajate poolt eeskirjade tõlgendamisega, mistõttu osutus Euroopa 
Komisjoni läbi viidud auditite ja nende tulemuste kohaselt kasulikuks rakendada 
vahendusmenetlust, et vältida kohtus käimist. Samuti on kohtus käimise vältimiseks vaja 
korraldada kompromissmenetlust, et lahendada kiiresti konflikte.

Muudatusettepanek 728
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
võib komisjon auditeid korraldada kuni 
nelja aasta jooksul pärast lõppmakse
tegemist.

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
võib komisjon auditeid korraldada kuni 
kahe aasta jooksul pärast projekti 
lõpuleviimist.
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Or. en

Muudatusettepanek 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta ning uusimate lahenduste, 
mille on andnud võtmetehnoloogiad ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad 
vastusena ühiskonnaprobleemidele, 
kasutamise hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
selliste valdkonnaüleste teemade kohta 
nagu jätkusuutlikkus ja kliimamuutused, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa, VKEde osaluse, erasektori 
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osaluse, soolise võrdõiguslikkuse ja 
energiatõhususe kohta. Järelevalve 
hõlmab ka teavet rahastamise ulatuse 
kohta avaliku ja erasektori partnerluse 
ning avaliku sektori sisese partnerluse 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
selliste valdkonnaüleste teemade kohta 
nagu jätkusuutlikkus ja kliimamuutused, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta ning järgivad ka arenguid 
seoses VKEde osaluse ja osalemise 
suurendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 732
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
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valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
mereuuringud, sealhulgas teave kliimaga 
seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
ja näitajaid valdkonnaüleste teemade 
kohta nagu vastutustundlikud teadus- ja 
innovatsioonitegevused, sealhulgas
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
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valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa, VKEde osaluse ja osalemise 
suurendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 735
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa, erasektori osaluse ja VKEde 
osaluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 736
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
edusammud osalemise suurendamise 
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sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

kohta kogu ELis, jätkusuutlikkus ja 
kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga 
seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa, VKEde ja erasektori osalemise 
suurendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadused, jätkusuutlikkus ja 
kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga
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seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
jätkusuutlikkus ja kliimamuutus, 
sealhulgas teave kliimaga seotud kulutuste 
summa kohta.

1. Komisjon teostab programmi „Horisont 
2020” rakendamise, selle eriprogrammi 
elluviimise ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse üle iga-
aastast järelevalvet. See hõlmab ka teavet 
valdkonnaüleste teemade kohta nagu 
sooline võrdõiguslikkus, jätkusuutlikkus ja 
kliimamuutus, sealhulgas teave kliimaga 
seotud kulutuste summa kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 740
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon koostab järelevalve tulemuste 
kohta aruande ja levitab tulemusi.

2. Komisjon koostab järelevalve tulemuste 
kohta aruande ja levitab tulemusi. 
kasutades vajadusel ühiste 
võtmetähtsusega indikaatorite komplekti, 
mis on erinevate vahendite lõikes 
võrreldavad.

Or. en



PE492.710v01-00 122/134 AM\907403ET.doc

ET

Muudatusettepanek 741
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine Vaheläbivaatamine

Or. en

Muudatusettepanek 742
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hindamised viiakse läbi piisavalt 
varakult, et nende tulemusi saaks kasutada 
otsustamisel.

1. Läbivaatamised ja hindamised viiakse 
läbi piisavalt varakult, et nende tulemusi 
saaks kasutada otsustamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise. 
Rahalise toetuse teine eraldis Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
vastavalt artikli 6 lõikele 3 tehakse pärast 
kõnealust hindamist. Läbivaatamise käigus 
hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse edusamme 

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise. 
Programmi „Horisont 2020“ teistelt 
eelarveridadelt pärineva rahalise toetuse 
teine eraldis Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile vastavalt artikli 6 
lõikele 3 tehakse ainult pärast kõnealust 
hindamist, kui on olemas teiste 
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järgneva alusel: eelarveridade täitmist teostavate isikute 
nõusolek ning kui pärast mõjutatud 
osapooltega konsulteerimist ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu heakskiidu 
saamist jõutakse kokkuleppele, et 
programmi „Horisont 2020“ vastavate 
osade eesmärke on kõige paremini 
võimalik saavutada EIT tegevuste 
suurendamise kaudu. Läbivaatamise 
käigus hinnatakse Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogiainstituudi tegevuse 
edusamme järgneva alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise. 
Rahalise toetuse teine eraldis Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
vastavalt artikli 6 lõikele 3 tehakse pärast 
kõnealust hindamist. Läbivaatamise 
käigus hinnatakse Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogiainstituudi tegevuse 
edusamme järgneva alusel:

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise. 
Läbivaatamise käigus hinnatakse Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse edusamme järgneva alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) artikli 6 lõikes 3 sätestatud rahalise 
toetuse esimesest eraldisest kasutatud 
summa, tehes vahet teadmis- ja 
innovaatikakogukondade esimese vooru 
algatusteks kasutatud toetussumma ja 
teise vooru algkapitali vahel, ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi suutlikkus 
tõmmata ligi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja 
erasektori rahalisi vahendeid, nagu on 
sätestatud määruses XX/2012 
[läbivaadatud EIT määrus];

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade toetus 
programmi „Horisont 2020” prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid” ning erieesmärgile 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas”.

i) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade toetus 
programmi „Horisont 2020” prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid”, prioriteedile 
„Soolised eesmärgid“ ning erieesmärgile 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ja 
erieesmärgile „Sooline innovatsioon“.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) teadmis- ja innovaatikakogukondade 
suutlikkus kaasata uusi asjaomaseid 
partnereid, kui nad saavad anda 
lisaväärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 748
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga, sh 
teaduslikel seminaridel ja konverentsidel
programmi „Horisont 2020” 
uurimisprojektide eelduste realiseerimise, 
selle eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse tulemuste vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
edasise rahastamise saamise võimalusi 
kõikides piirkondades asuvate osalejate, 
VKEde ja sugude võrdse esindatuse 
edendamise jaoks. Lisaks vaadeldakse 
hindamisel meetmete tegelikku panust 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide seisukohalt 
ning eelnenud meetmete pikaajalise mõju 
seisukohalt. Selle hinnangu tulemusel 
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võidakse programmiosa katkestada või 
seda uuendada seoses programmi 
realiseerimise käigus saadud uute 
andmetega. 

Or. pl

Selgitus

Uuringute tulemuste avalik analüüs seminaridel ja konverentsidel lubab sõltumatutel 
ekspertidel hinnata eelduste realiseerimist ja vajadusel paluda neid korrigeerida või isegi 
projekt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude perspektiivide ja teadusuurimuste 
sisu võrdse esindatuse edendamise jaoks. 
Lisaks vaadeldakse hindamisel meetmete 
panust liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide seisukohalt 
ning eelnenud meetmete pikaajalise mõju 
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seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 750
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades ja liikmesriikides asuvate 
osalejate, VKEde ja sugude võrdse 
esindatuse edendamise jaoks. Lisaks 
vaadeldakse hindamisel meetmete panust 
liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu prioriteetide seisukohalt 
ning eelnenud meetmete pikaajalise mõju 
seisukohalt.

Or. ro

Muudatusettepanek 751
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
teadusuuringute tulemuste levitamist ja 
ärakasutamist ning rahastamise saamise 
võimalusi kõikides, eelkõige 
teadusprogrammides ebapiisavalt 
esindatud, piirkondades asuvate osalejate, 
VKEde ja sugude võrdse esindatuse 
edendamise jaoks. Lisaks vaadeldakse 
hindamisel meetmete panust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide seisukohalt ning eelnenud 
meetmete pikaajalise mõju seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
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lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt. Seda 
juhitakse liikmesriikidega koostöös, et 
tagada liikmesriikides ja kohalikes 
omavalitsustes ellu viidava teadustegevuse 
ja innovatsioonipoliitika täiendatavus ja 
Euroopa lisandväärtus.

Or. fr

Muudatusettepanek 753
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
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programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde 
ning meeste ja naiste võrdsete võimaluste
edendamise jaoks. Lisaks vaadeldakse 
hindamisel meetmete panust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide seisukohalt ning eelnenud 
meetmete pikaajalise mõju seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 754
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt 2016. aasta lõpus ja seejärel 
iga kahe aasta järel korraldab komisjon 
Euroopa organisatsioonide ja kolmandate 
riikide organisatsioonide 
uurimisprogrammide vastastikuse 
juurdepääsetavuse läbivaatamise. Selline 
läbivaatamine peaks olema esitatud 
erinevate riikide kaupa ja sisaldama 
nende toetuste võrdlust, mida kolmandate 
riikide organisatsioonid saavad 
programmist „Horisont 2020” ja mida 
Euroopa organisatsioonid saavad 
kolmandate riikide 
uurimisprogrammidest.

Or. de
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Selgitus

Tagamaks, et kolmandate riikide organisatsioonide juurdepääs programmile „Horisont 
2020” oleks ka tegelikult vastastikune, tuleks korrapäraselt läbi vaadata juurdepääs ja 
kontrollida programmi „Horisont 2020” toetuste jagamist kolmandate riikide 
organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühiste tehnoloogiaalgatuste suhtes 
kohaldatakse sarnast hindamismenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse I lisa sissejuhatuses 
üldeesmärkide ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
jaoks sätestatud peamised tulemuslikkuse 
näitajad ja eriprogrammis erieesmärkide 
jaoks sätestatud peamised tulemuslikkuse 
näitajad (sh vastavad algtasemed) on 
miinimum, mille alusel hinnata, mil määral 
on programmi „Horisont 2020” eesmärgid 
saavutatud.

2. Käesoleva määruse I lisa sissejuhatuses 
üldeesmärkide ühiste tehnoloogiaalgatuste 
ning Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi jaoks sätestatud 
peamised tulemuslikkuse näitajad ja 
eriprogrammis erieesmärkide jaoks 
sätestatud peamised tulemuslikkuse 
näitajad (sh vastavad algtasemed) on 
miinimum, mille alusel hinnata, mil määral 
on programmi „Horisont 2020” eesmärgid 
saavutatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 757
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Volituste delegeerimine

1. Komisjonile antakse viieks aastaks 
alates [XX] õigus võtta vastu artiklis 6 
osutatud delegeeritud õigusakte. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne 
viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu selle kooskõlas artikliga 26 b 
tagasi võtab.
2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3. Komisjonile delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks volituste andmine toimub 
artiklites 26 b ja 26 c sätestatud 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 758
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 b
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
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artiklis 6 osutatud volituste delegeerimise 
tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest mõistliku aja jooksul enne lõpliku 
otsuse tegemist teavitada teist 
institutsiooni ja komisjoni, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
tagasi võtta, ja võimalikud tagasivõtmise 
põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
selles otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub kohe või 
otsuses täpsustatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust. 
Kõnealune otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 759
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 c
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 
õigusakti teatavaks tegemisest.
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda perioodi pikendada 
kahe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
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esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja see jõustub õigusaktis 
sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne selle tähtaja möödumist, 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad teatanud komisjonile oma 
kavatsusest jätta vastuväited esitamata.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. 
Delegeeritud õigusakti suhtes vastuväited 
esitanud institutsioon esitab ka nende 
põhjenduse.

Or. en


