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Muudatusettepanek 109
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa 
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning majanduskasvu ja 
töökohtade loomisele Euroopas; samuti 
peaks selles kajastuma Euroopa Komisjoni 
poolt 6. oktoobril 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele esitatud teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit”” esitatud strateegiline 
visioon ning komisjoni kohustus 
lihtsustada oluliselt osalejate juurdepääsu.

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa
kodanike heaolule, majanduse arengule, 
keskkonnasäästlikkusele,
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning jõukuse 
suurendamisele ja töökohtade loomisele 
Euroopas; samuti peaks selles kajastuma 
Euroopa Komisjoni poolt 6. oktoobril 
2010. aastal Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele esitatud teatises „Euroopa 2020 
– strateegiline juhtalgatus „Innovaatiline 
liit”” esitatud strateegiline visioon ning 
komisjoni kohustus lihtsustada oluliselt 
osalejate juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa 
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning majanduskasvu ja 
töökohtade loomisele Euroopas; samuti 
peaks selles kajastuma Euroopa Komisjoni 
poolt 6. oktoobril 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa rahva 
heaolu suurendamisele, sotsiaalse ja 
majandusliku jätkusuutlikkuse ning 
keskkonnasäästlikkuse tagamisele,
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele, jõukuse suurendamisele
ning majanduskasvu ja töökohtade 
loomisele Euroopas; samuti peaks selles 
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Regioonide Komiteele esitatud teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit”” esitatud strateegiline 
visioon ning komisjoni kohustus 
lihtsustada oluliselt osalejate juurdepääsu.

kajastuma Euroopa Komisjoni poolt 6. 
oktoobril 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele esitatud teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit”” esitatud strateegiline 
visioon ning komisjoni kohustus 
lihtsustada oluliselt osalejate juurdepääsu.

Or. es

Selgitus

Sellega loetletakse eesmärgid, mis on vaja täita programmi „Horisont 2020” rakendamisel, 
ja need on täielikult kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega.

Muudatusettepanek 111
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa 
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning majanduskasvu ja 
töökohtade loomisele Euroopas; samuti 
peaks selles kajastuma Euroopa Komisjoni 
poolt 6. oktoobril 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele esitatud teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit”” esitatud strateegiline 
visioon ning komisjoni kohustus 
lihtsustada oluliselt osalejate juurdepääsu.

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa
kodanike heaolule, sotsiaalse ja 
majandusliku jätkusuutlikkuse ning 
keskkonnasäästlikkuse tagamisele 
majanduse arengule, tööstusvaldkonnas 
juhtpositsiooni saavutamisele ning 
majanduskasvu ja töökohtade loomisele 
Euroopas; samuti peaks selles kajastuma 
Euroopa Komisjoni poolt 6. oktoobril 
2010. aastal Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele esitatud teatises „Euroopa 2020 
– strateegiline juhtalgatus „Innovaatiline 
liit”” esitatud strateegiline visioon ning 
komisjoni kohustus lihtsustada oluliselt 
osalejate juurdepääsu.

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa 
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning majanduskasvu ja 
töökohtade loomisele Euroopas; samuti 
peaks selles kajastuma Euroopa Komisjoni 
poolt 6. oktoobril 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele esitatud teatises
„Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus
„Innovaatiline liit”” esitatud strateegiline 
visioon ning komisjoni kohustus 
lihtsustada oluliselt osalejate juurdepääsu.

(2) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamine aitaks otseselt kaasa 
tööstusvaldkonnas juhtpositsiooni 
saavutamisele ning säästvale 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele 
Euroopas; samuti peaks selles kajastuma 
Euroopa Komisjoni poolt 6. oktoobril 
2010. aastal Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele esitatud teatises „Euroopa 2020 
– strateegiline juhtalgatus „Innovaatiline 
liit”” esitatud strateegiline visioon ning 
komisjoni kohustus lihtsustada oluliselt 
osalejate juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
toetada teadlaste, teaduslikult põhjendatud 
teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumist 
võimaldava Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist ning tugevdada 
koostööd liidu ja selle liikmesriikide vahel, 
eelkõige ühtsete eeskirjade kohaldamise 
kaudu.

(3) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
toetada teadlaste, teaduslikult põhjendatud 
teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumist 
võimaldava Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist ning tugevdada 
koostööd nii liidu ja selle liikmesriikide 
vahel kui ka liikmesriikide omavahelist 
koostööd, eelkõige ühtsete eeskirjade 
kohaldamise kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 114
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Programmi „Horisont 2020” kaudu 
rahastatava projekti tulemustega seotud 
patenditaotluste, standardite, väljaannete 
või mis tahes muude – ka elektrooniliste –
levitamismeetmete kättesaadavaks 
tegemiseks tuleb tagada kõikidele 
kättesaadavad vormingud. Nende 
vormingute hulka kuuluvad muu hulgas 
suurem kiri, rahvusvaheline pimedate 
kiri, kergesti loetavad tekstid, heli- ja 
videosalvestised ning elektrooniline 
vorming.

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020” kaudu rahastatava projekti tulemustega seotud 
patenditaotlused, standardid, väljaanded või mis tahes muud – ka elektroonilised –
levitamismeetmed peaksid olema võrdselt kättesaadavad ka puudega inimestele, seda enam, 
et projekti rahastatakse avalikest vahenditest.

Muudatusettepanek 115
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Programmi „Horisont 2020” 
vahenditest peaks saama katta lisakulud, 
mis on seotud puudega uurijate ja 
osalejate osalemisega „Horisont 2020” 
kaudu rahastatavates projektides. Kõik 
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puudega seonduvad lisakulud peavad 
olema abikõlblikud. Nende kulude hulka 
kuuluvad muu hulgas viipekeele tõlke, 
rahvusvahelise pimedate kirja, suulise 
teksti üleskirjutamise, sh nn velotype'i 
süsteemide kasutamise, ning 
individuaalse abi osutamise ja üritusteks 
hea juurdepääsuga hoonete kasutamise 
kulud.

Or. en

Selgitus

Selleks, et puudega uurijad ja osalejad saaksid täiel määral osaleda programmi „Horisont 
2020” kaudu rahastatavates projektides, tuleks ELi rahastamiseeskirjadega lubada 
lisarahastamist, et katta kõik puuetega seotud kulud, mis teaduspoliitikas ja -programmides 
on käsitatavad asjakohase abina.

Muudatusettepanek 116
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Hiljemalt 2017. aastal peaks 
komisjon korraldama osalemiseeskirjade 
vahehindamise, pidades silmas soovitavat 
menetluste lihtsustamist ja suuremat 
osalemist programmides. Hindamine 
peaks hõlmama analüüsi, milles 
vaadeldakse rahastamise kättesaadavust 
kõikide piirkondade osalejatele ja 
VKEdele ning naiste ja meeste 
tasakaalustatud osalust, ning analüüsida 
tuleks ka eeskirjade edasise lihtsustamise 
ulatust. Komisjoni ettepanekul võib 
seadusandja osalemistingimusi 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
perioodil vajaduse korral üks kord 
kohandada.

Or. de
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Selgitus

Osavõtueeskirjade põhjaliku lihtsustamise põhimõte nõuab eeskirjade pidevat hindamist, 
ühtlasi peab seadusandjale jääma võimalus eeskirju kohandada.

Muudatusettepanek 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõla tagamiseks muude liidu 
rahastamisprogrammidega tuleks 
programmi „Horisont 2020” rakendada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[…] määrusega (EL) nr XX/XX, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ning 
komisjoni [kuupäev] delegeeritud 
määrusega (EL) nr X/X, millega 
muudetakse finantsmääruse üksikasjalikke 
rakenduseeskirju.

(5) Kooskõla tagamiseks muude liidu 
rahastamisprogrammidega tuleks 
programmi „Horisont 2020” rakendada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[…] määrusega (EL) nr XX/XX, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ning 
komisjoni [kuupäev] delegeeritud 
määrusega (EL) nr X/X, millega 
muudetakse finantsmääruse üksikasjalikke 
rakenduseeskirju. Tuleks aga tagada 
paindlikkus erieeskirjade vastuvõtmisel, 
arvestades teadus- ja 
innovatsioonivaldkonna olemust.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 
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Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 
programmides. Siiski tuleks tagada 
paindlikkus erieeskirjade vastuvõtmisel, 
kui see on põhjendatav teatavate meetmete 
erivajadustega ning kui komisjon on 
andnud selleks nõusoleku.

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 
programmides. Siiski tuleks erandjuhtudel
tagada paindlikkus erieeskirjade 
vastuvõtmisel, kui see on kindlalt
põhjendatav teatavate meetmete 
erivajadustega ning kui komisjon on 
andnud selleks nõusoleku. See on eriti 
vajalik selleks, et edendada 
võimalustekohast tegevust lühikeste 
teadus- ja innovatsioonitsüklitega 
sektorites, soodustada VKEde osalemist 
ning lihtsustada menetlusi selliste 
tegevuste puhul, mis otseselt põhinevad 
rahastatud teadusuuringute tulemustel.

Or. en

Selgitus

Oluline on säilitada mõningane paindlikkus põhjendatud juhtumite puhul, mitte muuta 
reegleid liiga jäigaks. Samas on aga tähtis, et seda rakendataks vaid erandjuhtudel.

Muudatusettepanek 119
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 
programmides. Siiski tuleks tagada 
paindlikkus erieeskirjade vastuvõtmisel, 
kui see on põhjendatav teatavate meetmete 
erivajadustega ning kui komisjon on 
andnud selleks nõusoleku.

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 
programmides. Siiski tuleks tagada 
paindlikkus erieeskirjade vastuvõtmisel, 
kui see on põhjendatav teatavate meetmete 
erivajadustega ning kui komisjon on 
andnud selleks nõusoleku, olles 
nõuetekohaselt kaasanud ELi
seadusandja ja liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõigi käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul tuleks austada põhiõigusi ja järgida 

(7) Kõigi käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul tuleks austada põhiõigusi ja järgida 
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eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed 
peaksid olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustusega ja 
eetikapõhimõtetega, mille kohaselt 
välditakse plagieerimist mis tahes kujul.

eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed 
peaksid olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustusega ja 
eetikapõhimõtetega, mille kohaselt 
välditakse plagieerimist mis tahes kujul.
Teadusuuringute puhul tuleks arvesse 
võtta ka ELi toimimise lepingu artiklit 13 
ning vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, seades 
lõppeesmärgiks loomkatsete lõpetamise.

Or. sl

Muudatusettepanek 121
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõigi käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul tuleks austada põhiõigusi ja järgida 
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed 
peaksid olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustusega ja 
eetikapõhimõtetega, mille kohaselt 
välditakse plagieerimist mis tahes kujul.

(7) Kõigi käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul tuleks austada põhiõigusi ja järgida 
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed 
peaksid olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustuste, eetikapõhimõtete ja 
teadusuuringute tervikluse põhimõtetega, 
mille kohaselt välditakse andmete 
võltsimist ja plagieerimist mis tahes kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõigi käesoleva määruse (7) Kõigi käesoleva määruse 



PE492.762v01-00 12/158 AM\907542ET.doc

ET

reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul tuleks austada põhiõigusi ja järgida
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed
peaksid olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustusega ja 
eetikapõhimõtetega, mille kohaselt 
välditakse plagieerimist mis tahes kujul.

reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul austatakse põhiõigusi ja järgitakse
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed
peavad olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustusega ja 
eetikapõhimõtetega, mille kohaselt 
välditakse plagieerimist mis tahes kujul.

Or. en

Selgitus

Sõna „peaks” ei ole määruse tähtsust arvestades piisav, kuna see viitab vaid võimalusele, 
kohustus peab aga olema selgelt väljendatud.

Muudatusettepanek 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõigi käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul tuleks austada põhiõigusi ja järgida
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed 
peaksid olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustusega ja 
eetikapõhimõtetega, mille kohaselt 
välditakse plagieerimist mis tahes kujul.

(7) Kõigi käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate meetmete 
puhul austatakse põhiõigusi ja järgitakse
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Sellised meetmed 
peaksid olema kooskõlas mis tahes 
juriidilise kohustusega ja 
eetikapõhimõtetega, mille kohaselt 
välditakse plagieerimist mis tahes kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Vaja on rõhutada sooliste aspektide 
tugevamat arvestamist programmi 
„Horisont 2020” kavandamisel, 
rakendamisel ja tulemuste saavutamisel

Or. en

Muudatusettepanek 125
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 180 ja 186 sätestatud 
rahvusvahelisele koostööle seatud 
eesmärkidega tuleb edendada ka 
kolmandate riikide õigussubjektide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemist. Kõnealuste eeskirjade 
rakendamine peaks olema vastavuses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
75 ja 215 kohaselt vastuvõetud meetmetega 
ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega. 
Lisaks tuleks kõnealuste eeskirjade 
rakendamisel võtta nõuetekohaselt arvesse 
liidu õigussubjektide osalemist kolmandate 
riikide programmides käsitlevaid 
tingimusi.

(8) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 180 ja 186 sätestatud 
rahvusvahelisele koostööle seatud 
eesmärkidega tuleb edendada ka 
kolmandate riikide õigussubjektide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemist. Kõnealuste eeskirjade 
rakendamine peaks olema vastavuses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
75 ja 215 kohaselt vastuvõetud meetmetega 
ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega. 
Lisaks tuleks kõnealuste eeskirjade 
rakendamisel võtta nõuetekohaselt arvesse 
liidu õigussubjektide osalemist kolmandate 
riikide programmides käsitlevaid 
tingimusi. Selleks, et tagada, et 
programmi „Horisont 2020” kaudu 
toimuv rahastamine ei oleks vastuolus 
ELi põhiväärtustega ning selleks, et 
edendada seotust ELi välis- ja 
arengupoliitikaga, kehtestatakse 
eritingimused nende kolmandate riikide 
suhtes, keda on alust põhjendatult 
kahtlustada inimõiguste rikkumises või 
relvakonfliktides või territoriaalsetes 
konfliktides osalemises.

Or. en
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Muudatusettepanek 126
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 180 ja 186 sätestatud 
rahvusvahelisele koostööle seatud 
eesmärkidega tuleb edendada ka 
kolmandate riikide õigussubjektide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemist. Kõnealuste eeskirjade 
rakendamine peaks olema vastavuses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
75 ja 215 kohaselt vastuvõetud meetmetega 
ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega.
Lisaks tuleks kõnealuste eeskirjade 
rakendamisel võtta nõuetekohaselt arvesse 
liidu õigussubjektide osalemist kolmandate 
riikide programmides käsitlevaid 
tingimusi.

(8) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 180 ja 186 sätestatud 
rahvusvahelisele koostööle seatud 
eesmärkidega tuleb edendada ka 
kolmandate riikide õigussubjektide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemist. Kõnealuste eeskirjade 
rakendamine peaks olema vastavuses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
75 ja 215 kohaselt vastuvõetud meetmetega 
ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega.
Lisaks tuleks kõnealuste eeskirjade 
rakendamisel võtta nõuetekohaselt arvesse 
liidu õigussubjektide osalemist kolmandate 
riikide programmides käsitlevaid tingimusi
ning ka osalevate kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
õigusraamistikust tulenevaid tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 180 ja 186 sätestatud 
rahvusvahelisele koostööle seatud 
eesmärkidega tuleb edendada ka 
kolmandate riikide õigussubjektide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemist. Kõnealuste eeskirjade 

(8) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 180 ja 186 sätestatud 
rahvusvahelisele koostööle seatud 
eesmärkidega tuleb edendada ka 
kolmandate riikide õigussubjektide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemist. Kõnealuste eeskirjade 
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rakendamine peaks olema vastavuses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
75 ja 215 kohaselt vastuvõetud meetmetega 
ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega.
Lisaks tuleks kõnealuste eeskirjade 
rakendamisel võtta nõuetekohaselt arvesse 
liidu õigussubjektide osalemist kolmandate 
riikide programmides käsitlevaid 
tingimusi.

rakendamine peaks olema vastavuses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
75 ja 215 kohaselt vastuvõetud meetmetega 
ning kooskõlas rahvusvahelise õigusega.
Lisaks tuleks kõnealuste eeskirjade 
rakendamisel võtta nõuetekohaselt arvesse 
liidu õigussubjektide osalemist kolmandate 
riikide programmides käsitlevaid 
tingimusi, mis põhinevad vastastikkuse 
põhimõttel.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Tuleks kindlaks määrata avaliku ja 
erasektori partnerluse loomise 
tingimused. Komisjon ei asuta uusi 
ühisettevõtteid vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 187, kuna 
avaliku ja erasektori partnerluse loomine 
peaks olema erandlik ning põhjendatud 
tõenditega, et ühegi muud liiki 
rahastamismehhanismiga ei ole võimalik 
saavutada samu tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid (9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
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moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, eeskätt puudega 
inimeste organisatsioonidele. Liidu 
finantsabi võiks anda eri 
rahastamisvormide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele, sealhulgas puudega 
inimeste organisatsioonidele. Liidu 
finantsabi võiks anda eri 
rahastamisvormide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu, kuid alati 
eesmärgiga saavutada võimalikult suur 
finantsvõimendus.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele. Liidu finantsabi võiks 
anda eri rahastamisvormide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele. Liidu finantsabi võiks 
anda eri rahastamisvormide kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Nendes osalemis- ja 
levitamiseeskirjades tuleb arvestada ka 
VKEde ja keskmise suurusega ettevõtete 
konkreetset rahastamisvajadust, et nende 
teadus- ja innovatsioonipotentsiaal saaks 
vabalt areneda, võttes arvesse eri tüüpi 
VKEde ja eri sektorite iseärasusi. 
Osalemise reeglid peaksid sobival viisil 
aitama lühendada aega, mis kulub 
taotluse esitamisest uuringutoetuse 
saamiseni, mis võiks olla maksimaalselt 6 
kuud.
Taotluse esitamisest toetuse saamiseni 
kuluvat aega tuleks lühendada, võttes 
eeskätt arvesse VKEde osalust. Juba 
seitsmenda raamprogrammi ajal ilmnes 
aga, et sellekohane katse tekitab 
probleeme, kuna komisjon otsustas seda 
teha projektiläbirääkimiste ajal, mille 
tulemuseks on rutakas otsustamine, eriti 
konsortsiumikokkulepete puhul, mille 
osapooled on saavutanud kompromissi, 
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kuna varem jäi rohkem aega avatud 
aruteludeks kõikide asjaosaliste vahel. 
Ülempiiri seadmine on seega liialt piirav.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Võttes arvesse teadusringkondade 
erinevate osalejate eri iseloomuga ja eri 
liiki vajadusi, tuleks osalemiseeskirjas ette 
näha lihtsustatud rahastamismäärad, 
säilitades samas kehtiva ülikoolide ja 
teaduskeskuste, tööstusettevõtete, 
mittetulundusühingute ja VKEde 
eristamise põhimõtte, mida on rõhutatud 
Euroopa Parlamendi 11. novembri 2010. 
aasta resolutsiooni (teadusuuringute 
programmide rakendamise lihtsustamise 
kohta)1 lõikes 17. Tegelike kaudsete 
kulude kasutamisel peaksid need kulud 
lähtuma riigi õigusaktidest ja osaleja 
tavapärasest kuluarvestusest.
__________________
1ELT C 74 E, 13.3.2012, lk 34.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Nendes osalemis- ja 
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levitamiseeskirjades tuleks arvestada ka 
VKEde ja väikeste keskmise 
kapitalisatsiooniga ettevõtete konkreetseid 
rahastamisvajadusi, et nende teadus- ja 
innovatsioonipotentsiaal saaks vabalt 
areneda, võttes arvesse eri tüüpi VKEde ja 
eri sektorite iseärasusi. Osalemisreeglid 
peaksid aitama asjakohaselt lühendada 
aega, mis kulub taotluse esitamisest 
toetuse saamiseni, nii et see ei oleks pikem 
kui kuus kuud.

Or. it

Selgitus

VKEdele on vaja haldusmenetlusi lihtsustada, sellekohased reeglid peavad olema paindlikud 
ja neis tuleb arvesse võtta VKEde iseärasusi.

Muudatusettepanek 137
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Programmi „Horisont 2020” kaudu 
rahastatavate teadusuuringute 
tulemustega seotud patenditaotlused, 
standardid, väljaanded või mis tahes 
muud – ka elektroonilised –
levitamismeetmed tehakse kättesaadavaks 
kõikidele kättesaadavates vormingutes,
muu hulgas suurt kirja, rahvusvahelist 
pimedate kirja, kergesti loetavat teksti, 
heli- ja videosalvestisi ning elektroonilist 
vormingut kasutades.

Or. es

Selgitus

Puudega inimestele tuleb programmi „Horisont 2020” kaudu rahastatavate teadusuuringute 
tulemustega seotud patenditaotlused, standardid, väljaanded või mis tahes muud – ka 
elektroonilised – levitamismeetmed kättesaadavaks teha teistega võrdväärsetel tingimustel, 



AM\907542ET.doc 21/158 PE492.762v01-00

ET

eriti kui teabe loomist on rahastatud avalikest vahenditest.

Muudatusettepanek 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Programmi „Horisont 2020” kaudu 
rahastatava projekti tulemustega seotud 
patenditaotluste, standardite, väljaannete 
või mis tahes muude – ka elektrooniliste –
levitamismeetmete kättesaadavaks 
tegemiseks tuleb tagada kõikidele 
kättesaadavad vormingud. Nende 
vormingute hulka kuuluvad muu hulgas 
suurem kiri, rahvusvaheline pimedate 
kiri, kergesti loetavad tekstid, heli- ja 
videosalvestised ning elektrooniline 
vorming.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Programmi „Horisont 2020” 
vahenditest peaks saama katta lisakulud, 
mis on seotud puudega uurijate ja 
osalejate osalemisega „Horisont 2020” 
kaudu rahastatavates projektides.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Üldiselt ei tohiks 
projektiettepanekute esitamise tähtaja ja 
toetuslepingu sõlmimise vaheline aeg olla 
pikem kui kuus kuud. Komisjon peaks 
konsortsiumile seadma asjakohased 
ajalised piirid dokumentide esitamiseks.

Or. de

Selgitus

Taotluse esitamisest toetuse saamiseni kuluva aja lühendamist peavad paljud osalejad – eriti 
innovaatilised ettevõtjad – üheks peamiseks põhjuseks, mis soodustab Euroopa 
teadusuuringute projektides osalemist. Komisjon ei tohiks aga mõtlematult suurendada ajalist 
survet osalejatele, seades dokumentide esitamiseks ebareaalseid tähtaegu, mille mittetäitmise 
korral võidakse menetlus lõpetada.

Muudatusettepanek 141
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks jätkama jõupingutusi 
menetluste lühendamiseks, mida on 
võimalik teha IT-süsteeme parandades, 
näiteks täiustades osalejate portaali kui 
ühtset kontaktpunkti, mille kaudu 
avaldatakse projektiettepanekute 
konkursikutsed, esitatakse taotlused ja 
teostatakse kõik programmid –
eesmärgiga see ühtne kontaktpunkt välja 
arendada.

Or. de
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Selgitus

Kasutajasõbralik ja iseselgitav veebisait, mis on mõeldud kõikidele osavõtjatele protsessi 
kõikidel etappidel kasutamiseks, võib aidata oluliselt lihtsustada programmis osalemist ning 
sellega kaudselt suurendada teadusuuringute ELi-poolse rahastamise atraktiivsust.

Muudatusettepanek 142
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Struktuurifondide ja programmi 
„Horisont 2020” koostoimet tuleks 
senisest rohkem kasutada tipptaseme 
levitamise ja osavõtu laiendamise 
eesmärgil. Selleks tuleks eeskätt vähem 
innovaatilistes ja vähem edukates 
liikmesriikides ja piirkondades paiknevad 
arenevad tippkeskused siduda selliste 
Euroopa teaduspartneritega, kes on 
rahvusvaheliselt juhtival tasemel.

Or. de

Selgitus

Viienda raamprogrammi käigus omandatud kogemusi tollaste assotsieerunud riikide 
tippkeskuste edendamisel tuleks ka praegu sidemete arendamisel ära kasutada.

Muudatusettepanek 143
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Mõttekas oleks järk-järgult 
kehtestada osalemise 
miinimumtingimused, millega 
kohustatakse liikmesriike, kus 
õigussubjektid paiknevad, investeerima 
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teatav miinimumprotsent oma SKPst 
teadus- ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni. See nõue aitab luua õiglast 
tasakaalu riikide vahel ning stimuleerida 
juriidilisi isikuid tegema uuenduslikke 
teadusuuringuid ja püüdma tipptaseme 
poole.

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on lisada „Horisont 2020” projektides osalemise 
eeskirjadesse keskpikas ajavahemikus nõue, et liikmesriigid teeksid teatava 
miinimuminvesteeringu teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni, aidates sellega kaasa 
ühtse tipptaseme saavutamisele.

Muudatusettepanek 144
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid
ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks kohaldada ühtset 
hüvitismäära kõikide meetmeliikide 
suhtes, olenemata osalejate tüübist.

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust, tuleks 
võtta vastu kulude hüvitamise lihtsustatud 
süsteem, kasutades rohkem ühekordseid 
summeeritud väljamakseid, 
kindlasummalisi makseid, ühikukulude 
astmikku ja võimalust, et 
mittetulunduslikud õigussubjektid saaksid 
oma tegelikke tulusid deklareerida 
analüütilise raamatupidamissüsteemi ja 
üksikasjaliku kulude jaotuse süsteemi 
abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 145
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks kohaldada ühtset 
hüvitismäära kõikide meetmeliikide 
suhtes, olenemata osalejate tüübist.

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
ning ühikukulude astmikku.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
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ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks kohaldada ühtset 
hüvitismäära kõikide meetmeliikide 
suhtes, olenemata osalejate tüübist.

ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks konkreetsest meetmest 
sõltumatult kohaldada ühtset hüvitismäära.
Tuleks aga vahet teha ühelt poolt 
ülikoolide, uurimisorganisatsioonide, 
uurimisinstituutide ja VKEde ning teiselt 
poolt tööstussektori vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks kohaldada ühtset 
hüvitismäära kõikide meetmeliikide 
suhtes, olenemata osalejate tüübist.

(12) On asjakohane kehtestada programmi
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks kohaldada ühtset 
hüvitismäära, sealhulgas kulude täieliku 
hüvitamise võimalust, olenemata osalejate 
tüübist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekut ning eelnevaid ja järgnevaid muudatusettepanekuid arvestades on vaja 
tööstussektori osaluse stimuleerimiseks kehtestada ühtne hüvitismäär, mis oleks 
kombineeritav kulude täieliku hüvitamise võimalusega, olenemata osaleja tüübist. Seda tuleb 
mainida ka põhjendustes.
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Muudatusettepanek 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Programmi „Horisont 2020” 
vahenditest peaks saama katta lisakulud, 
mis on seotud puudega uurijate ja 
osalejate osalemisega „Horisont 2020” 
kaudu rahastatavates projektides. Kõik 
puudega seonduvad lisakulud peavad 
olema abikõlblikud. Nende kulude hulka 
kuuluvad muu hulgas viipekeele tõlke, 
rahvusvahelise pimedate kirja, suulise 
teksti üleskirjutamise, sh nn velotype'i 
süsteemide kasutamise, ning 
individuaalse abi osutamise ja üritusteks 
hea juurdepääsuga hoonete kasutamise 
kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kulude mudelite kasutamisega 
saavutatakse seitsmenda 
raamprogrammiga võrreldes osalejate 
tingimuste lihtsustamine ja kõikide 
toetusesaajate suurem osalus. Nende 
eesmärkide saavutamiseks kasutatakse 
lihtsustatud auditiprotseduure, 
aktsepteeritakse laialdasemalt 
toetusesaajate tavapärast 
raamatupidamist, kasutatakse kindla 
hüvitismäära võimalust, järgitakse 
riigiabi eeskirju ning soodustatakse 
suutlikkust suurendavate meetmete puhul 
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kaasrahastamist struktuurifondidest.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjonil tuleks arvesse võtta ka 
asjaolu, et kaasrahastamise põhimõtte 
rakendamine võib olla kahjulik nendele 
liikmesriikidele, kus riiklikele kuludele on 
kehtestatud suured piirangud. Nende 
riikide uurimiskeskusi, ülikoole ja 
ettevõtteid tuleks toetada liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Teadusuuringute rahastamine ja 
järelevalve sotsiaalteaduste, õigusteaduse 
ja humanitaarteaduste valdkonnas peaks 
toimuma eritingimustel ning olema 
suunatud eelkõige saavutatud tulemuste 
levitamisele, mitte protsessi teistele 
etappidele.

Or. es

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus püütakse arvesse võtta teadusuuringute eripära nendes 
valdkondades ning rõhutada tulemuste levitamist väljaannete ja tõlgete, seminaride, 
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kohtumiste ja kongresside kaudu ning nendega seotud kulusid.

Muudatusettepanek 152
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks tuleb ette näha 
uued rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, mille 
puhul on vaja erieeskirju.

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks tuleb ette näha 
uued rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, mille 
puhul on vaja erieeskirju. Asjakohane on 
kasutada mitmesuguseid 
rahastamisvorme ning vajadusel 
kombineerida mitut liiki 
rahastamisasutuste võimalusi. Eelkõige 
tuleks rahastamisvahendeid kasutada 
üksteist täiendaval viisil juhtudel, kui 
need aitavad võimendada 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, sealhulgas riskikapitali 
investeeringuid innovaatilistesse 
ettevõtetesse, eriti VKEdesse, ja kui 
soovitud tulemusi ei ole võimalik tõhusalt 
saavutada toetuste abil ning kui on 
tegemist peamiselt turule suunatud 
tegevusega. VKEdele, kes kasutavad 
selliseid vahendeid nagu riskikapital, ei 
tohiks tekkida põhjendamatuid viivitusi 
või lisatõkkeid täiendava rahastamise 
saamisel.

Or. en

Selgitus

Rahastamisvahenditega püütakse ergutada ja hõlbustada erasektori investeeringuid 
innovatsiooni. Turulähedaste meetmetega kombineerimist tuleks osalemiseeskirjades igati 
tugevdada ning rõhutada, kaasa arvatud selleks ettenähtud artiklis „Erisätted”, millega 
kehtestatakse rahastamisvahendite kasutamise üldtingimused.
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Muudatusettepanek 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks tuleb ette näha 
uued rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, mille 
puhul on vaja erieeskirju.

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks tuleb ette näha 
uued rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, mis 
on ette nähtud määruses (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] ja mille puhul on vaja 
erieeskirju, mis tuleb esitada 
valdkondlikes määrustes.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Asjakohane on kasutada 
mitmesuguseid rahastamisvorme ning 
vajadusel kombineerida mitut liiki 
rahastamisasutuste võimalusi. Eelkõige 
tuleks rahastamisvahendeid kasutada 
üksteist täiendaval viisil juhtudel, kui 
need aitavad võimendada 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, sealhulgas riiklike ja 
struktuurifondide ning riskikapitali 
investeeringuid innovaatilistesse 
ettevõtetesse, eriti VKEdesse, ja kui 
soovitud tulemusi ei ole võimalik tõhusalt 
saavutada toetuste abil ning kui on 
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tegemist peamiselt turule suunatud 
tegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmiga „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist.

(14) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmiga „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist. Eeskätt tuleks 
avaliku ja erasektori partnerluse 
loomisele seada tingimused, mis tagaksid 
hästi toimiva konkurentsikeskkonna 
säilimise ja tagaksid uutele osalejatele 
võimaluse liituda kõikidel etappidel.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liidu finantshuve tuleks 
proportsionaalsete meetmete kaudu kaitsta 
kogu kulutsükli vältel.

(15) Programmi „Horisont 2020” kaudu 
rahastatava projekti tulemustega seotud 
patenditaotluste, standardite, väljaannete 
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või mis tahes muude – ka elektrooniliste –
levitamismeetmete vaba kättesaadavuse 
tagamiseks on vaja luua keskne digitaalne 
teabehoidla ja võtta kasutusele avatud 
digitaalvormingud. Liidu finantshuve 
tuleks proportsionaalsete meetmete kaudu 
kaitsta kogu kulutsükli vältel.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kooskõlas määrusega (EL) nr 
XX/XX [finantsmäärus] peaksid need 
osalemis- ja levitamiseeskirjad looma 
aluse toetusesaajate tavapärase 
raamatupidamise laialdasemaks 
aktsepteerimiseks ja toetusesaajate 
raamatupidamise aktsepteerimiseks 
abikõlblike kulude kindlaksmääramisel. 
Selleks tuleks kohandada nõudeid 
kontrollitõenditele, sealhulgas metoodikat 
käsitlevatele tõenditele. Komisjonil tuleks 
välja töötada võimalikult ulatuslikud 
ühtse kontrolli põhimõtted, milles oleks 
piisavalt paindlikkust, et tunnistada ühist 
raamatupidamist, võttes vajalikul määral 
arvesse riikides heakskiidetud 
raamatupidamiskorda.

Or. en

Selgitus

Vaata Carveli raporti lõiget 14.

Muudatusettepanek 158
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Osalejate tagatisfond, mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1906/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide 
Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad) ja mida haldab 
komisjon, on osutunud oluliseks 
kaitsemehhanismiks, millega leevendatakse 
riske seoses oma kohustusi mittetäitvate 
osalejate võlgnetavate ja hüvitamata 
summadega. Seepärast tuleks luua uus 
osalejate tagatisfond (edaspidi „fond”).
Osalejate riskide tõhusama juhtimise ja 
katmise tagamiseks peaks fond katma 
meetmed, mida rakendatakse otsuse nr 
1982/2006/EÜ alusel, nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega (mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse
(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2011)) loodud 
programmi alusel, nõukogu [kuupäev] 
2011. aasta otsusega (millega kehtestatakse 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
raamprogramm (2012–2013)) loodud 
programmi alusel; samuti peaks fond 
katma meetmed, mida rakendatakse 
määruse (EL) nr XX/XX [programm
„Horisont 2020”] alusel ning nõukogu 
määruse (Euratom) nr XX/XX (Euratomi 
teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 
kohta, millega toetatakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020” [Euratom H2020]) alusel. Fondist ei 
tuleks katta ELi-väliste üksuste juhitavaid 
programme.

(16) Osalejate tagatisfond, mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1906/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ettevõtete, uurimiskeskuste, ülikoolide ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide
Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad) ja mida haldab 
komisjon, on osutunud oluliseks 
kaitsemehhanismiks, millega leevendatakse 
riske seoses oma kohustusi mittetäitvate 
osalejate võlgnetavate ja hüvitamata 
summadega. Seepärast tuleks luua uus 
osalejate tagatisfond (edaspidi „fond”).
Osalejate riskide tõhusama juhtimise ja 
katmise tagamiseks peaks fond katma 
meetmed, mida rakendatakse otsuse nr 
1982/2006/EÜ alusel, nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega (mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse
(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2011)) loodud 
programmi alusel, nõukogu [kuupäev] 
2011. aasta otsusega (millega kehtestatakse 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
raamprogramm (2012–2013)) loodud 
programmi alusel; samuti peaks fond 
katma meetmed, mida rakendatakse 
määruse (EL) nr XX/XX [programm
„Horisont 2020”] alusel ning nõukogu 
määruse (Euratom) nr XX/XX (Euratomi 
teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 
kohta, millega toetatakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020” [Euratom H2020]) alusel. Fondist ei 
tuleks katta ELi-väliste üksuste juhitavaid 
programme.
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Or. en

Muudatusettepanek 159
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Osalejate tagatisfond, mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1906/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide 
Euroopa Ühenduse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) meetmetes 
osalemise ning uurimistulemuste 
levitamise eeskirjad) ja mida haldab 
komisjon, on osutunud oluliseks 
kaitsemehhanismiks, millega leevendatakse 
riske seoses oma kohustusi mittetäitvate 
osalejate võlgnetavate ja hüvitamata 
summadega. Seepärast tuleks luua uus 
osalejate tagatisfond (edaspidi „fond”).
Osalejate riskide tõhusama juhtimise ja 
katmise tagamiseks peaks fond katma 
meetmed, mida rakendatakse otsuse nr 
1982/2006/EÜ alusel, nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega (mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse
(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2011)) loodud 
programmi alusel, nõukogu [kuupäev] 
2011. aasta otsusega (millega kehtestatakse 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
raamprogramm (2012–2013)) loodud 
programmi alusel; samuti peaks fond 
katma meetmed, mida rakendatakse 
määruse (EL) nr XX/XX [programm
„Horisont 2020”] alusel ning nõukogu 
määruse (Euratom) nr XX/XX (Euratomi 
teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 
kohta, millega toetatakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 

(16) Osalejate tagatisfond, mis loodi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1906/2006/EÜ (millega kehtestatakse 
ettevõtete, uurimiskeskuste, ülikoolide ja
kodanikuühiskonna organisatsioonide või 
institutsioonide Euroopa Ühenduse 
seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) 
meetmetes osalemise ning 
uurimistulemuste levitamise eeskirjad) ja 
mida haldab komisjon, on osutunud 
oluliseks kaitsemehhanismiks, millega 
leevendatakse riske seoses oma kohustusi 
mittetäitvate osalejate võlgnetavate ja 
hüvitamata summadega. Seepärast tuleks 
luua uus osalejate tagatisfond (edaspidi
„fond”). Osalejate riskide tõhusama 
juhtimise ja katmise tagamiseks peaks fond 
katma meetmed, mida rakendatakse otsuse 
nr 1982/2006/EÜ alusel, nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega (mis 
käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse
(Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja 
koolitustegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2011)) loodud 
programmi alusel, nõukogu [kuupäev] 
2011. aasta otsusega (millega kehtestatakse 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
raamprogramm (2012–2013)) loodud 
programmi alusel; samuti peaks fond 
katma meetmed, mida rakendatakse 
määruse (EL) nr XX/XX [programm
„Horisont 2020”] alusel ning nõukogu 
määruse (Euratom) nr XX/XX (Euratomi 
teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 
kohta, millega toetatakse teadusuuringute 
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2020” [Euratom H2020]) alusel. Fondist ei 
tuleks katta ELi-väliste üksuste juhitavaid 
programme.

ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020” [Euratom H2020]) alusel. Fondist ei 
tuleks katta ELi-väliste üksuste juhitavaid 
programme.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Koostöös liikmesriikide 
teadusuuringute juhtimise keskustega 
tuleks luua ELi andmebaas, mis hõlmaks 
teadusalasid ja ka nende alade 
asjatundjate nimesid.

Or. pl

Selgitus

Asjatundjad, eriti juhul, kui nende hulgas on ühtlaselt esindatud kõik liikmesriigid, tagavad 
otsustusprotsessi erapooletuse.

Muudatusettepanek 161
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks 
avaldada nende ekspertide nimed, kes on 
abistanud komisjoni või asjaomaseid 
rahastamisasutusi käesoleva määruse 
kohaldamisel. Kui eksperdi nime 
avaldamine võib seada ohtu tema 
julgeoleku või tema andmete tervikluse või 
põhjendamatult kahjustada tema eraelu 

(17) Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks 
avaldada nende ekspertide nimed, kes
abistavad komisjoni või asjaomaseid 
rahastamisasutusi käesoleva määruse 
kohaldamisel, hinnates esitatud projekte 
heakskiidetud hindamisskaala alusel.
Hindamise tulemused tuleks teatavaks 
teha teadusuuringute rühma 
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puutumatust, peaks komisjonil või 
rahastamisasutuste olema võimalik hoiduda 
selliste nimede avaldamisest.

koordinaatorile. Kui eksperdi nime 
avaldamine võib seada ohtu tema 
julgeoleku või tema andmete tervikluse või 
põhjendamatult kahjustada tema eraelu 
puutumatust, peaks komisjonil või 
rahastamisasutuste olema võimalik hoiduda 
selliste nimede avaldamisest.

Or. pl

Selgitus

Projektide hindamisel tuleks kasutada ühtset hindamisskaalat, kuna sellega tagatakse 
taotluste läbipaistvus. Lisaks tuleks teadusuuringute toetused ja hiljem ka arvamus tervikuna 
teatavaks teha uuringute rühma koordinaatorile, kusjuures hinnangu koostaja nime ei pruugi 
avaldada.

Muudatusettepanek 162
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks 
avaldada nende ekspertide nimed, kes on 
abistanud komisjoni või asjaomaseid 
rahastamisasutusi käesoleva määruse 
kohaldamisel. Kui eksperdi nime 
avaldamine võib seada ohtu tema 
julgeoleku või tema andmete tervikluse või 
põhjendamatult kahjustada tema eraelu 
puutumatust, peaks komisjonil või 
rahastamisasutuste olema võimalik
hoiduda selliste nimede avaldamisest.

(17) Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks 
avaldada nende ekspertide nimed, kes on 
abistanud komisjoni või asjaomaseid 
rahastamisasutusi käesoleva määruse 
kohaldamisel. Kui eksperdi nime 
avaldamine võib seada ohtu tema 
julgeoleku või tema andmete tervikluse või 
põhjendamatult kahjustada tema eraelu 
puutumatust, võib komisjon või võivad 
rahastamisasutused erandjuhtudel
hoiduda selliste nimede avaldamisest.

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on soodustada läbipaistvust, kuna selle järgi võib 
eksperdi nime avaldamata jätta üksnes erandjuhtudel.
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Muudatusettepanek 163
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused või avada 
muud levitamistingimused Euroopa 
strateegilistes või avalikes huvides. On 
vaja pöörata suuremat tähelepanu 
toetatud tegevustega loodud teabe, 
sealhulgas varasemates 
raamprogrammides loodud teabe 
võimalikult laialdasele kasutamisele ja 
levitamisele – kuni nende teadmiste 
kasutamiseni ärilisel või ühiskondlikul 
otstarbel. 

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020” osalemiseeskirjades tuleks kindlaks määrata, et ELi rahastatud 
teadustegevusega loodud teave (näiteks uuringute tulemused, metoodika, artefaktid, 
teaduslikud andmed jm) tehakse üleüldiselt kättesaadavaks ja seda levitatakse laialt (ilma et 
see piiraks selle teabe loojate intellektuaalomandi õigusi) ning sellega tagatakse ELi 
kodanikele, äriühingutele ja VKEdele rohkem teadmistest ja innovatsioonist tulenevaid 
avalikke hüvesid ning soodustatakse ELi sotsiaalset arengut ja majanduskasvu.

Muudatusettepanek 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
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et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides. On vaja pöörata 
suuremat tähelepanu toetatud tegevustest 
saadud teabe võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele, tunnustades 
samal ajal intellektuaalomandi kaitse 
tähtsust.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutus-, levitamis- või 
litsentsimistingimused Euroopa 
strateegilistes huvides või väga suure 
avaliku huvi korral, ning need eeskirjad 
peavad olema täielikus vastavuses 
intellektuaalomandi õigustega.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige aga eeskirjad tulemuste ja 
andmete vaba kättesaadavuse või 
täiendavate levitamis-, kasutus- või 
litsentsitingimuste kohta Euroopa 
strateegilistes või avalikes huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutus-, levitamis- või 
litsentsitingimused Euroopa strateegilistes 
huvides või väga suure avaliku huvi 
korral.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on, et ELi rahastatud teadustegevusest saadaks 
võimalikult suurt sotsiaalset kasu. Suurte sotsiaalsete küsimuste, näiteks tervishoiu puhul, on 
väga suur avalik huvi, et uuringute tulemusi kiiresti ja laialdaselt rakendataks ning nn 
eesliiniuuringute tulemusena loodud tooted oleksid üldiselt kättesaadavad.

Muudatusettepanek 168
Marisa Matias



PE492.762v01-00 40/158 AM\907542ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutus-, levitamis- või 
litsentsitingimused Euroopa strateegilistes 
huvides või väga suure avaliku huvi 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad vaba kättesaadavuse, 
levitamis- või kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

Or. es

Selgitus

ELi rahastatud teadusuuringute käigus loodud oskusteave peab olema paremini kättesaadav, 
kuna sel juhul on reaalsem, et üldsusel on sellest kasu ning see ei jää eraviisiliseks ja 
konfidentsiaalseks. 
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Muudatusettepanek 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kogu teadus- ja 
innovatsioonitegevus põhineb teadlaste, 
uurimisasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
suutlikkusel teaduslikule teabele vabalt 
juurde pääseda ning seda jagada ja 
kasutada. Teadmiste liikumise ja 
kasutamise suurendamiseks peaks selliste 
teaduspublikatsioonide puhul, mida 
rahastatakse programmi Horisont 2020 
avalikest vahenditest, saama üldnormiks 
juba seitsmendas raamprogrammis 
arvesse võetud vaba ja avatud 
internetipõhine juurdepääs 
teaduspublikatsioonidele. Lisaks tuleks 
programmiga „Horisont 2020” luua tava 
võimaldada avatud juurdepääsu sellistele 
teaduslikele andmetele, mis on koostatud 
või kogutud avalikest vahenditest 
rahastatud teadusuuringute raames, 
eesmärgiga muuta 2020. aastaks avatud 
juurdepääs niisugustele andmetele 
üldreegliks.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Läbipaistvuse suurendamiseks 
rakendab komisjon või asjaomane asutus 
ELi kodanike või nende poolt otse valitud 
esindajate taotlusel meetmeid, et avaldada 
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käesoleva programmi raames teostatud 
projektide üksikasjad. 

Or. en

Muudatusettepanek 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Teabe levitamisele ja kasutamisele 
tuleks seada täiendavad tingimused, kui 
teadustöö tulemused seonduvad 
tehnoloogiatega, mis võimaldavad 
potentsiaalselt lahendada suuri 
ühiskondlikke probleeme, näiteks seoses 
uudse meditsiinitehnoloogia 
väljatöötamisega (ravim, diagnostika või 
vaktsiin) või kliimamuutuste vastu 
võitlemise tehnoloogiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Kogu teadus- ja 
innovatsioonitegevus põhineb teadlaste, 
uurimisasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
suutlikkusel teaduslikule teabele vabalt 
juurde pääseda ning seda jagada ja 
kasutada. Sealjuures tuleb aga järgida 
intellektuaalomandi õigusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Taotluste valikuprotsessis 
kasutatavate mõjukriteeriumide hulka 
peaks kuuluma uurimistöö tulemuste ja
teabe levitamise ning vaba kättesaadavuse 
võimalik ulatus, kusjuures eelistada tuleks 
projekte, millega kaasneb potentsiaalselt 
tulemuste ulatuslikum levitamine ja 
kasutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 d) Soodustada tuleks patendipuulide 
loomist, et võimaldada patenteeritud 
teaduslike andmete levitamist ning 
suurendada ühiseid jõupingutusi ning 
teadus- ja arendusalast koostööd seoses 
konkreetsete tehnoloogiliste vajadustega.
See mehhanism oleks eriti sobilik selliste 
tehnoloogiate puhul, mis on ühtaegu nii 
keerukad kui ka kallid, sest see võimaldab 
vältida nn patendipadrikust tingitud 
probleeme, mis võiksid teadusuuringuid 
blokeerida.

Or. en
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Muudatusettepanek 176
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Programmid, mille eesmärk on nii 
praeguste kui ka kavandatavate 
innovaatiliste teadusuuringute 
suurendamine, peaksid olema valmis 
võtma tuumauuringud oma taotletavate 
uuringukategooriate nimekirja. Eureka 
Eurostars Programm ja Marie Curie 
Actions peaksid laiendama oma 
osalemiseeskirju, et tuumauuringutega 
seotud VKEd saaksid nendes 
programmides osaleda.

Or. en

Selgitus

VKEd on ELi majandusele väga olulise tähtsusega, kuid on tuumauuringute valdkonnas 
sageli alaesindatud. On tähtis, et teatavad ELi programmid, mis on mõeldud VKEde olukorra 
parandamiseks, ei jääks suletuks tuumauuringute valdkonnas tegutsevatele VKEdele.

Muudatusettepanek 177
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse ka 
tulemuste levitamise eeskirjad.

Käesoleva määrusega kehtestatakse ka 
tulemuste kasutamise ja levitamise 
eeskirjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Francesco De Angelis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamisasutus võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 
see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku.

3. EIT (Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut) võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 
see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku, eelkõige seoses 
tulemuste omandi, kasutusõiguse, 
kasutamise ja levitamisega.

Or. it

Selgitus

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudil peab olema teatav sõltumatus oma 
pädevusvaldkonda kuuluvate asjade korraldamisel ning seoses intellektuaalomandi 
küsimustega, samuti seoses uuringute tulemuste kasutamise ja levitamisega.

Muudatusettepanek 179
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamisasutus võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 
see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku.

3. EIT (Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut) võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 
see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku.
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Or. de

Selgitus

Lihtsustamisega seoses oli üks suuremaid nõudmisi – see selgus ka asjakohase 
konsulteerimismenetluse tulemusena –, et kõikide „Horisont 2020” kaudu rahastatavate või 
kaasrahastatavate programmiridade puhul tuleb tagada ühtsete osalemiseeskirjade kehtivus 
See puudutab esmajoones menetluste läbipaistvust ja avatust ning kaitseõiguste korda ja 
rahastamistingimusi. Seda nõudmist on arvesse võetud ja ainus erand on välja toodud 
käesolevas muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „meede” – projekt;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne toetuslepinguga ühinemist või ii) 
mille õigusi omav osaleja on loonud 
väljaspool meedet ja andnud meetme 
tarbeks kasutada ning iii) mis on mõlemal 
juhul – nii i) kui ka ii) puhul – vajalikud 
meetme rakendamiseks või meetme 
tulemuste kasutamiseks;

Or. de
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Selgitus

„Horisont 2020” ei tohiks taustteabe ja kaitseõiguste määratlemisel lahkneda seitsmendast 
raamprogrammist.

Muudatusettepanek 182
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist või enne 
taotlust, mille ta esitas enne meetmega 
ühinemist, ja ii) mille osalejad olid 
määranud kindlaks kooskõlas artikliga 42
ning iii) mis on vajalikud kaudse meetme 
teostamiseks või kaudse meetme tulemuste 
kasutamiseks;

Or. en

Selgitus

Need muudatused on tehtud DESCA koordinaatorite soovitusel.

Muudatusettepanek 183
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist või enne 
taotlust, mis oli esitatud enne meetmega 
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kooskõlas artikliga 42; ühinemist ning ii) mille osalejad olid 
määranud kindlaks kooskõlas artikliga 42
ning iii) mis on vajalikud kaudse meetme 
teostamiseks või kaudse meetme tulemuste 
kasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ja ii) mis on 
vajalikud kaudse meetme teostamiseks või 
kaudse meetme tulemuste kasutamiseks
ning iii) mille osalejad olid määranud 
kindlaks kooskõlas artikliga 42;

Or. de

Selgitus

Siia lisatud kriteerium on osutunud vajalikuks praegu käimasolevas raamprogrammis.

Muudatusettepanek 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
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olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42 ja mis on vajalikud 
kaudse meetme teostamiseks või kaudse 
meetme tulemuste kasutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ja ii) mis on 
vajalikud kaudse meetme teostamiseks või 
kaudse meetme tulemuste kasutamiseks
ning iii) mille osalejad olid määranud 
kindlaks kooskõlas artikliga 42;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

4) „taustteave” – reaalsed vahendid, 
näiteks prototüübid, ning kõik andmed, 
oskusteave ja/või teave mis tahes vormis 
või kujul ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;
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Or. en

Muudatusettepanek 188
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) „vajalik juurdepääs” –
a) meetme rakendamisega seoses:
juurdepääs on vajalik, kui 
juurdepääsuõigusi andmata oleks saajal 
osapoolel raske temale pandud ülesandeid 
täita, nende täitmisel tekiks tunduv 
viivitus või nende täitmine nõuaks 
märkimisväärseid täiendavaid rahalisi 
vahendeid või täiendavat inimjõudu,
b) oma tulemuste kasutamisega seoses:
juurdepääs on vajalik, kui oma tulemuste 
kasutamine oleks juurdepääsuõigusi 
andmata tehniliselt või juriidiliselt 
võimatu;

Or. en

Selgitus

Need muudatused on tehtud DESCA koordinaatorite soovitusel.

Muudatusettepanek 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „arendustegevus” – olemasolevate 
teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja 
teiste asjakohaste teadmiste ja oskuste 
omandamine, ühendamine, kujundamine 
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ja kasutamine plaanide ja korralduste või 
projektide loomise eesmärgil uute, 
muudetud või täiustatud toodete, 
protsesside või teenuste jaoks; 
arendustegevus hõlmab selliseid meetmeid 
nagu prototüüpimine, katseline tootmine, 
testimine, tutvustamine, katsetamine ja 
turustamine;

Or. en

Selgitus

Arvestades, et siinkohal peaks toimuma vahetegemine rahastamises, peaks selle vahetegemise 
aluseks olema ühtne määratlus, mis tugineb teadustegevuse ja turulähedase tegevuse 
eristamise tunnustatud põhimõttel. Kehtivas ühenduse raamistikus teadus- ja 
arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta (2006/C 323/01) sätestatud 
„arendustegevuse” mõiste tundub olevat selleks kõige sobivam.

Muudatusettepanek 190
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „konkursikutse” – kuulutus, milles 
kutsutakse üles esitama teadusuuringute 
taotlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) „vajalik juurdepääs” – meetme 
rakendamisega seoses on juurdepääs 
vajalik, kui tulemustele või taustteabele 
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juurdepääsuõigusi andmata oleks saajal 
osapoolel raske temale pandud ülesandeid 
täita, nende täitmisel tekiks tunduv 
viivitus või nende täitmine nõuaks 
märkimisväärseid täiendavaid rahalisi 
vahendeid või täiendavat inimjõudu; 
tulemuste kasutamisega seoses on 
juurdepääs vajalik, kui ilma tulemustele 
või taustteabele juurdepääsuõigusi 
andmata oleks tulemuste kasutamine 
tehniliselt või juriidiliselt võimatu;

Or. en

Selgitus

Mõiste „vajalik” tuleb defineerida, sest vajadus tulemusi ja taustteavet kasutada on 
põhjendus, mille osalejad esitavad juurdepääsuõigusi taotledes. 

Muudatusettepanek 192
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c) „konsortsium” – rühm osalejaid, kes 
otsustavad koostööd teha, et taotlus 
esitada ja võimaluse korral konkreetses 
meetmes töötada; konsortsium koosneb 
koordinaatorist ja meetmepartneritest;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „koordineerimis- ja toetusmeetmed” – 6) „koordineerimis- ja toetusmeetmed” –
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meetmed, mis hõlmavad eelkõige 
kaasnevaid meetmeid, nt levitamine, 
teadlikkuse tõstmine ja teavitamine, 
võrgustike loomine, koordineerimis- või 
toetusteenused, poliitilised dialoogid ning 
vastastikused õppeüritused ja uuringud
(sealhulgas uut taristut ettevalmistavad 
uuringud);

meetmed, mis hõlmavad eelkõige 
kaasnevaid meetmeid, nt levitamine, 
teadlikkuse tõstmine ja teavitamine, 
võrgustike loomine, koordineerimis- või 
toetusteenused, osalemine 
standardimismeetmetes, poliitilised 
dialoogid ning vastastikused õppeüritused 
ja uuringud (sealhulgas uut taristut 
ettevalmistavad uuringud);

Or. en

Selgitus

Osalejatele tuleks soovitada, et nad viiksid uuringute tulemused standardimismeetmetesse ja 
ümberpöördult. Standardimisel on uurimistulemuste levitamises oluline osa.

Muudatusettepanek 194
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) „koordinaator” – isik, kes juhib ja 
esindab konsortsiumi ning taotlust või 
projekti, tegutsedes komisjoni 
kontaktpunktina;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 
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kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab tulemuste avaldamist mis tahes 
teabekanalites;

kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab tulemuste avaldamist mis tahes 
teabekanalites, näiteks teadustöö tulemusi 
esitavate artiklite avaldamist 
eelretsenseeritud teadusväljaannetes;

Or. en

Selgitus

Teadustöö tulemuste avaldamine on teadusliku meetodi oluline osa. Kui nendes tulemustes 
kirjeldatakse katseid või arvutusi, tuleb seda teha piisavalt üksikasjalikult, et sõltumatu uurija 
saaks katset või arvutust tulemuste kontrollimiseks korrata.

Muudatusettepanek 196
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab tulemuste avaldamist mis tahes 
teabekanalites;

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab mis tahes teabekanalites avaldatud 
tööd;

Or. en

Selgitus

„Teadustegevuse tulemuste kirjeldamine, analüüsimine ja tõlgendamine” seab igal juhul 
väljaande suunitlusele ja sisule piirid. Mõiste „avaldatud töö” on laialdasem, hõlmab ka 
muid võimalikke väljaandevorme ega piira rakendusala tarbetult.

Muudatusettepanek 197
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab tulemuste avaldamist mis tahes 
teabekanalites;

7) „levitamine” − tulemuste avalikustamine 
kõigi asjakohaste vahendite abil, välja 
arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab väljaandeid mis tahes 
teabekanalites;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a) „arendustegevus” – olemasolevate 
teaduslike, tehnoloogiliste, ärialaste ja 
teiste asjakohaste teadmiste ja oskuste 
omandamine, ühendamine, kujundamine 
ja kasutamine plaanide ja korralduste või 
projektide loomise eesmärgil uute, 
muudetud või täiustatud toodete, 
protsesside või teenuste jaoks. Need 
võivad sisaldada ka muid tegevusi, mille 
eesmärk on uute toodete, protsesside või 
teenuste mõisteline määratlemine, 
kavandamine ja dokumenteerimine. 
Tegevuse hulka võib kuuluda visandite, 
jooniste, plaanide ja muu 
dokumentatsiooni koostamine, tingimusel 
et need ei ole ette nähtud kasutamiseks 
ärilisel eesmärgil. Tootearenduse hulka 
kuulub ka kaubanduslikul eesmärgil 
kasutatavate prototüüpide ja 
katseprojektide arendamine, kui 
prototüüp on tingimata kaubanduslik 
lõpptoode ja kui selle tootmine üksnes 
demonstreerimise ja valideerimise 
eesmärgil on liiga kallis. Järgneva näidis-
või katseprojektide kaubanduslikul 
eesmärgil kasutamise korral tuleb sellisest 
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kasutusest saadav mis tahes tulu 
abikõlblikest kuludest maha arvata. 
Toodete, protsesside ja teenuste 
katsetootmine ja testimine on samuti 
abikõlblik, tingimusel et neid ei saa 
kasutada või muuta kasutuskõlblikuks 
tööstuslikes rakendustes või ärilisel 
eesmärgil. Tootearendus ei sisalda 
toodete, tooteliinide, tootmisprotsesside, 
olemasolevate teenuste ja teiste 
käimasolevate toimingute rutiinseid või 
perioodilisi muudatusi, isegi kui sellised 
muudatused tähendavad täiustusi;

Or. en

Selgitus

See määratlus on võetud dokumendist „Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks 
ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta”.

Muudatusettepanek 199
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) „tulemuste kasutamine” – tulemuste 
otsene ja kaudne kasutamine uurimistöö 
jätkamiseks või konkreetse toote või 
menetluse väljatöötamiseks, 
valmistamiseks ja turustamiseks või 
teenuse väljatöötamiseks ja osutamiseks, 
olenemata tegevusest, millega kaudne 
meede on seotud.

Or. de

Selgitus

„Tulemuste kasutamise” mõiste tuleb defineerida, et näidata selle tähtsust programmis 
„Horisont 2020” esitatud uue lähenemisviisiga seoses.
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Muudatusettepanek 200
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) „õiglased ja mõistlikud tingimused” –
finants- ja muud tingimused, milles 
võetakse arvesse juurdepääsutaotluse 
konkreetseid asjaolusid, eelkõige selle eel-
või taustteabe tegelikku või potentsiaalset 
väärtust, millele juurdepääsu taotletakse, 
ja/või teabe kavandatud kasutamise 
ulatust, kestust või muid näitajaid;

Or. en

Selgitus

Määruses esineb sõnaühend „õiglane ja mõistlik” (hüvitise või tingimuste kohta), kuid seda 
ei kasutata juurdepääsuõigustele viidates. Käesolevat muudatusettepanekut ei tohiks võtta 
eelarvamusega, vaid sellisena, nagu see on esitatud.

Muudatusettepanek 201
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) „õiglased ja mõistlikud tingimused” –
asjakohased tingimused, sealhulgas 
võimalikud finantstingimused, milles 
võetakse arvesse juurdepääsutaotluse 
konkreetseid asjaolusid, mis võivad olla 
määratud selle taustateabe tegeliku või 
potentsiaalse väärtusega, ja/või teabe 
kavandatud kasutamise ulatust, kestust 
või muid näitajaid;

Or. en

(Vaata muudatusettepanekut 20; PE489.632v01-00.)
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Muudatusettepanek 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) „kasutamine” – tulemuste otsene või 
kaudne kasutamine edasises 
uurimistegevuses, asjaomase kaudse 
meetmega hõlmatud uurimistegevus välja 
arvatud, või toote või protsessi 
väljatöötamiseks, loomiseks ja 
turustamiseks või teenuse loomiseks ja 
osutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) „kasutama/kasutamine” – tulemuste 
otsene kasutamine mingi toote või 
protsessi väljatöötamiseks, loomiseks ja 
turustamiseks või teenuse loomiseks ja 
osutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b) „õiglased ja mõistlikud tingimused” –
tingimused, sh ilma kasutustasuta 
kasutamise tingimused, mille puhul 
võetakse arvesse juurdepääsutaotluse 
konkreetseid asjaolusid ja/või kavandatud 
kasutuse ulatust, kestust või muid 
näitajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

10) „õigussubjekt” – mis tahes füüsiline 
isik või liikmesriigi, liidu või 
rahvusvahelise õiguse kohaselt asutatud
juriidiline isik, kellel on iseseisev 
õigusvõime ning õigus omada enda nimel 
mis tahes õigusi ja kohustusi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse õigussubjekti määratlust lihtsustada ja välistada kahtlused, 
nagu ei käsitataks füüsilist isikut programmis „Horisont 2020” õigussubjektina. 
Muudatusettepanekus esitatud määratlus vastab täielikult seitsmenda raamprogrammi 
osalemiseeskirjades antud määratlusele.

Muudatusettepanek 206
Marisa Matias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused, ülikoolid ja
kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi; nende hulka kuuluvad ka 
mittetulundusühendused ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused, ülikoolid ja
kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse rõhutada kodanikuühiskonna organisatsioonide 
osa teadus- ja arendustegevuses ning innovatsioonis ja soodustada teadusuuringute ja 
ühiskonna sidemeid.

Muudatusettepanek 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid või muud 
teadus- ja innovatsiooniasutused, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

10) „õigussubjekt” - ettevõtted, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
uurimiskeskused ja ülikoolid, mis 
hõlmavad mis tahes füüsilist isikut või 
liikmesriigi, liidu või rahvusvahelise 
õiguse kohaselt asutatud juriidilist isikut, 
kellel on iseseisev õigusvõime ning õigus 
omada enda nimel mis tahes õigusi ja 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) „mittetulunduslik õigussubjekt” –
õigussubjekt, kellel seaduse järgi ei ole 
tulutoovat eesmärki ja/või kellel on 
juriidiline või seadusjärgne kohustus 
mitte jagada kasumit ja/või keda sellisena 
tunnustavad liikmesriigi, liidu või 
rahvusvahelised ametiasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 15) „tulemused” – kõik andmed ja 
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teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

teadmised, teave, artefaktid ja muud 
reaalsed väljundid, mis tahes vormis või 
kujul, olenemata sellest, kas neid saab 
kaitsta või mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik 
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused, näiteks 
autoriõigus, disainiõigused, 
patendiõigused, sordikaitse õigused või 
samalaadsed kaitseviisid; kuid välja 
arvatud andmed ja teave, mille seoses 
konkreetse meetmega loob meetmes 
osaleja, mis ei kuulu aga selle meetme 
eesmärkide hulka ja ei ole vajalikud 
selleks, et teostada konkreetset projekti või 
kasutada saadud tulemusi. 

Or. en

Selgitus

Mõiste „tulemused” määratlus peaks hõlmama ka muid reaalseid väljundeid.

Muudatusettepanek 213
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised, teave, objektid ja muud 
reaalsed väljundid, mis tahes vormis või 
kujul, olenemata sellest, kas neid saab 
kaitsta või mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik 
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused; väljaandeid 
ei käsitata käesolevas määruses 
tulemustena;

Or. en
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Muudatusettepanek 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused, näiteks 
autoriõigus, disainiõigused, 
patendiõigused, sordikaitse õigused või 
samalaadsed kaitseviisid;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – kõik artefaktid ja muud 
reaalsed väljundid, andmed ja teadmised 
ning teave mis tahes vormis või kujul, 
olenemata sellest, kas neid saab kaitsta või 
mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik nendega
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

Or. en

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks lisatakse määratlusse „reaalsed tulemused”. Täpsustatakse 
ka „kaasnevaid õigusi”. Need muudatused on tehtud DESCA koordinaatorite soovitusel.
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Muudatusettepanek 216
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised, teave, artefaktid ja muud 
reaalsed väljundid, mis tahes vormis või 
kujul, olenemata sellest, kas neid saab 
kaitsta või mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik 
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

Or. en

Selgitus

Mõiste „tulemused” määratluse täpsustamine on soovitav. Teaduslikke väljaandeid ei peaks 
„tulemuste” määratlusest välja jätma ega piirama nende ulatust ja olemust ega kitsendama 
neid nii, et need hõlmaksid vaid „Horisont 2020” kaudu rahastamise otseseid tulemusi. 
Teaduslik publikatsioon põhineb varasemal uurimistööl, varasematel publikatsioonidel ning 
teiste kogemuste ja projektide tulemustel ega saa rajaneda ainuüksi sellel teabel, mis on 
saadud ühe konkreetse rahastamise abil („Horisont 2020”).

Muudatusettepanek 217
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave ning 
väljaanded mis tahes vormis või kujul, 
olenemata sellest, kas neid saab kaitsta või 
mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik 
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – meetme kõik
abstraktsed või reaalsed tulemused, 
näiteks andmed ja teadmised ning mis 
tahes teave mis tahes vormis või kujul, 
olenemata sellest, kas neid saab kaitsta või 
mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik 
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, 
sealhulgas intellektuaalomandi õigused;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Lambert van Nistelrooij
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised, teave, objektid ja muud 
reaalsed väljundid, mis tahes vormis või 
kujul, olenemata sellest, kas neid saab 
kaitsta või mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik 
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

Or. en

(Vaata muudatusettepanekut 23, PE489.632v01-00.)

Selgitus

Tulemuste selgitamisel, olgu see positiivne või negatiivne, tekib kahe määratluse kattumise 
oht. Käesolevaga välditakse õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a) „tavapärane raamatupidamine” –
raamatupidamise põhimõtted ja tavad, 
mida osaleja tavaliselt ja tõendatult 
kasutab programmile „Horisont 2020” 
sarnanevates riigi või piirkonna tasandi 
avalikes teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides osaledes;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a) „kasutamine” – tulemuste otsene või 
kaudne kasutamine edasises 
uurimistegevuses, asjaomase kaudse 
meetmega hõlmatud uurimistegevus välja 
arvatud, või kasutamine, mis hõlmab toote 
või protsessi väljatöötamist, loomist ja 
turustamist või teenuse loomist ja 
osutamist, kuid ei piirdu sellega;

Or. en

Selgitus

Need muudatused on tehtud DESCA koordinaatorite soovitusel.

Muudatusettepanek 223
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a) „VKEd” – mikro-, väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjad komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ 
(mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratluse kohta)1 tähenduses;
__________________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36. 

Or. en

Muudatusettepanek 224
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15 b (uus)



AM\907542ET.doc 69/158 PE492.762v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 b) „jätkusuutlik avatud juurdepääs” –
see tähendab, et toetusena programmi 
„Horisont 2020" või muude rahastamis-
või ärimudelite kaudu on eraldatud 
rahalised vahendid, et katta kõik 
väljaandmiskulud, mis on seotud vaba 
juurdepääsuga eelretsenseeritud 
teadusartiklitele internetis, milles 
kirjeldatakse, tõlgendatakse või 
analüüsitakse andmeid või teavet, mis on 
loodud „Horisont 2020” kaudu 
rahastatud uurimistegevuse tulemusena, 
kusjuures tunnustatakse ka seda, et 
uurimistöö väljaande reputatsioon ise 
võib mõnikord olla tipptaseme tõendiks 
ning „Horisont 2020” kaudu 
rahastatavates projektides osalejad ei 
peaks jääma ebasoodsamasse olukorda, 
mis sunniks neid publitseerima 
vormingutes, mille kvaliteeti peetakse 
halvemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) „tipptase” – kvaliteedihinnang, mis 
tähistab teadusasutust, millel on hea 
ettevalmistusega teaduspersonal ning mis 
tagab, et uurimistöö eesmärgi 
saavutamiseks leitakse parim praktiline
lahendus ning võimalikult väikeste 
kuludega saadakse maksimaalselt teavet;

Or. pl
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Selgitus

Arusaam „tipptasemest” võib olla subjektiivne; hinnangut andval eksperdil peavad seetõttu 
olema konkreetsed suunised.

Muudatusettepanek 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse kohaldamisel 
võrdsustatakse õigussubjektiga üksused, 
millel kohaldatava siseriikliku õiguse 
kohaselt puudub juriidilise isiku staatus, 
tingimusel et määruses (EL) nr XX/2012 
[finantsmäärus] sätestatud tingimused on 
täidetud.

3. Käesoleva määruse kohaldamisel 
võrdsustatakse õigussubjektiga üksused, 
millel kohaldatava siseriikliku õiguse 
kohaselt puudub juriidilise isiku staatus, 
tingimusel et määruse (EL) nr XX/2012 
[finantsmäärus] artikli 114 lõike 2 punktis 
a ja selle määruse rakenduseeskirjade 
artiklis 174a sätestatud tingimused on 
täidetud.

Or. it

Selgitus

Täpne viide finantsmääruse artikli 114 lõike 2 punktile a ja rakenduseeskirjade artiklile 174a 
oleks vajalik, arvestades õigussubjekti mõistega seotud lahknevusi eri liikmesriikide 
õiguskorralduses, samuti selleks, et täpsustada artikli 2 lõike 3 kohaldamisel ning vältida 
tõlgendamisprobleeme.

Muudatusettepanek 227
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Punkti 10 osas kohaldatakse avaliku 
sektori asutuste suhtes õigussubjekti 
küsimuses lihtsustatud eeskirju.

Or. en
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Muudatusettepanek 228
Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tehnoloogiauuringute, tootearenduse 
ja tootetutvustuse meetmete liigitamisel 
võetakse arvesse tehnilise valmiduse taset 
käsitlevaid OECD määratlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rakenduskokkulepetes, otsustes või 
lepingutes sätestatud tingimustest ei tulene 
teisiti, hoitakse meetme raames 
konfidentsiaalselt edastatud kõikide
andmete ja teadmiste ning kogu teabe 
konfidentsiaalsust, võttes nõuetekohaselt 
arvesse mis tahes eeskirju salastatud teabe 
kaitse kohta.

Kui rakenduskokkulepetes, otsustes või 
lepingutes sätestatud tingimustest ei tulene 
teisiti, hoiavad meetmes osalevad 
institutsioonid ja asutused ning meetmes 
osalejad meetme raames konfidentsiaalselt 
edastatud kõikide andmete ja teadmiste 
ning kogu teabe konfidentsiaalsust, võttes 
nõuetekohaselt arvesse mis tahes eeskirju 
salastatud teabe kaitse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Kui rakenduskokkulepetes, otsustes või 
lepingutes sätestatud tingimustest ei tulene 
teisiti, hoitakse meetme raames 
konfidentsiaalselt edastatud kõikide 
andmete ja teadmiste ning kogu teabe 
konfidentsiaalsust, võttes nõuetekohaselt
arvesse mis tahes eeskirju salastatud teabe 
kaitse kohta.

Kui rakenduskokkulepetes, otsustes või 
lepingutes sätestatud tingimustest ei tulene 
teisiti, hoiavad Euroopa Liidu 
institutsioonid ja asutused ning meetmes 
osalejad meetme raames konfidentsiaalselt
edastatud kõikide andmete ja teadmiste 
ning kogu teabe konfidentsiaalsust, võttes 
nõuetekohaselt arvesse mis tahes eeskirju 
salastatud teabe kaitse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on 
täidetud:

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on 
täidetud, olles enne teabe levitamist 
süstemaatiliselt uurinud asjaomase 
osaleja arvamust:

Or. en

Selgitus

N-ö kasuliku teabe levitamise tingimusi on vaja täpsustada, kuna võivad tekkida 
konfidentsiaalsusega seotud probleemid

Muudatusettepanek 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on 
täidetud:

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile
ning liidu kodanikele või nende otse 
valitud esindajatele kättesaadavaks kogu 
tema valduses oleva vajaliku teabe liidult 
rahalist toetust saanud osaleja tulemuste 
kohta, tingimusel et mõlemad järgnevad 
tingimused on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomane teave on avalikes huvides; (a) asjaomane teave on oluline avalike 
huvidega seotud eesmärke ja avalike 
huvide edendamist silmas pidades;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osalejad ei ole asjaomase teabe 
kättesaadavaks tegemise vastu piisavalt 

(b) kui komisjon on eelnevalt teatanud, et 
kavatseb teabe kättesaadavaks teha, ja 
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põhjendatud argumente esitanud. osalejad ei ole asjaomase teabe 
kättesaadavaks tegemise vastu piisavalt 
põhjendatud argumente esitanud.

Or. en

Selgitus

Kui komisjon avaldab teabe osaleja tulemuste kohta, tekib lisaks konfidentsiaalsuse 
probleemile ka lepingukindluse ja intellektuaalomandiõiguste kaitsega seonduvaid 
probleeme. Osalejatel peaks seetõttu olema võimalus avaldada vastuseisu sellise teabe 
avaldamisele, juhul kui see neile kahju tekitab. Seetõttu on vaja neid teabe avaldamise 
kavatsusest eelnevalt teavitada.

Muudatusettepanek 235
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames,
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad
erieesmärgi „Euroopa vabaduse ja 
turvalisuse kaitse” alla, võib komisjon 
liidu institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks teha kogu tema valduses 
oleva vajaliku teabe liidult rahalist toetust 
saanud osaleja tulemuste kohta.
Turvalisust käsitlevad komisjoni eeskirjad 
tuleks võtta asjaomasesse 
toetuslepingusse.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad
valdkonda „Ühiskonna probleemid”, võib
komisjon liidu institutsioonidele või 
ametiasutustele, liikmesriigile või 
assotsieerunud riigile kättesaadavaks teha
kogu tema valduses oleva vajaliku teabe 
liidult rahalist toetust saanud osaleja 
tulemuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames, teeb
komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames ning 
tegevuse „Tervishoid, demograafilised 
muutused ja heaolu” alla valdkonna 
„Ühiskonna probleemid” raames, võib
komisjon liidu institutsioonidele või 
ametiasutustele, liikmesriigile või 
assotsieerunud riigile kättesaadavaks teha 
tema valduses oleva vajaliku teabe liidult 
rahalist toetust saanud osaleja tulemuste 
kohta.

Or. en

Selgitus

Üldine turvalisus, avalik huvi ja tervishoid kujutavad endast põhjendatud erandeid ning 
nende puhul on erandi tegemine intellektuaalomandi kaitse põhimõttest õigustatud.
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Muudatusettepanek 238
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames, teeb
komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames ning 
jaotisse „Tervishoid, demograafilised 
muutused ja heaolu” 
eesmärgi„Ühiskonna probleemid” 
raames, võib komisjon liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks teha tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahetakse ELi institutsioonidel ja liikmesriikide ametiasutustel 
hõlbustada programmi jaotises „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu” 
eesmärgi„Ühiskonna probleemid” raames ELi poolt rahastatud teadustöö tulemuste 
kasutamist oma projektide või meetmete kavandamisel.

Muudatusettepanek 239
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames, teeb
komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames, võib 
komisjon liidu institutsioonidele või 
ametiasutustele, liikmesriigile või 
assotsieerunud riigile kättesaadavaks kogu 
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kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

tema käsutuses oleva vajaliku teabe liidult 
rahalist toetust saanud osaleja tulemuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon annab potentsiaalsetele 
osalejatele käsiraamatu, milles 
selgitatakse valikumenetluse üksikasju. 
Lisaks valikukriteeriumite rõhutamisele 
tuuakse selles välja taotluste, eriti VKEde 
esitatud taotluste ebaõnnestumise kõige 
sagedasemad põhjused ja selliste vigade 
vältimise moodused. Võimaluse korral 
antakse see teave juba esimese 
tööprogrammi avaldamise ajal ning seda 
täiendatakse vastavalt komisjoni 
kogemustele. Vastavalt komisjoni 
võimalustele, mis sõltuvad asjaomasest 
eelarvest, tuleks need käsiraamatud välja 
anda kõikides ametlikes keeltes. Igal 
juhul tagavad liikmesriigid, et VKEd 
saaksid liikmesriigi ametlikus keeles 
ilmunud käsiraamatu eksemplari tasuta.

Or. de

Muudatusettepanek 241
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teabe kättesaadavaks tegemisega 2. Komisjon tagab järgmise:
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vastavalt lõikele 1 ei lähe komisjoni või 
osalejate õigused ega kohustused teabe 
saajale. Teabe saaja käsitab mis tahes 
sellist teavet konfidentsiaalsena, välja 
arvatud juhul, kui see tuleb avalikuks, kui 
osalejad ise selle avalikustavad või kui see 
edastati komisjonile ilma 
konfidentsiaalsuspiiranguteta. Salastatud 
teabe suhtes kohaldatakse komisjoni 
julgeolekueeskirju.

(a) teabe kättesaadavaks tegemisega 
vastavalt lõikele 1 ei lähe komisjoni või 
osalejate õigused ega kohustused teabe 
saajale;
(b) Teabe saaja käsitab mis tahes sellist 
teavet konfidentsiaalsena, välja arvatud 
juhul, kui see tuleb avalikuks, kui 
osalejad ise selle avalikustavad või kui see 
edastati komisjonile ilma 
konfidentsiaalsuspiiranguteta, ning
(c) salastatud teabe suhtes kohaldatakse 
komisjoni julgeolekueeskirju.

Or. en

Selgitus

Kuna komisjon annab kasutada teabe, peaks komisjon tagama ka selle, et teabega ei antaks 
üle õigusi ning et teabe saaja käsitaks seda teavet konfidentsiaalsena.

Muudatusettepanek 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Suunised ja teave potentsiaalsetele 

osalejatele
1. Komisjon tagab, et kõikidel võimalikel 
osalejatel oleks kasutada piisavalt 
suuniseid ja teavet üheaegselt „Horisont 
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2020” esimese tööprogrammi 
avaldamisega.
2. Tihedas koostöös kõikide asjaomaste 
sidusrühmadega koostab komisjon 
järgmised dokumendid ja võtab need 
vastu rakendusaktiga artikli 9 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt:
a) taotluste esitamise, hindamise, valiku ja 
toetuse määramise eeskiri;
b) toetuslepingu näidis;
c) kontrollitõendi väljastamise eeskiri.
3. Lisaks koostab komisjon tihedas 
koostöös kõikide sidusrühmadega 
järgmised suunis- ja teabedokumendid 
ning levitab neid asjakohaselt:
a) taotluste koostamise juhis, mis sisaldab 
ka üksikasjalikku teavet hindamis- ja 
valikuprotsessi kohta;
b) juhised toetusesaajatele;
c) finantsküsimusi käsitlev juhis;
d) intellektuaalomandi õigusi käsitlev 
juhis;
e) kontrollnimekiri toetuslepingu kohta.
4. Komisjoni poolt ülalnimetatud 
dokumentides vastu võetud tingimused 
määruses (EL) nr XX/XX [finantsmäärus] 
ja käesolevas määruses sätestatud 
eeskirjade tõlgendamise kohta jäävad 
kehtima kogu programmi kestuse ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Turulähedasi tegevusi rahastatakse 
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peamiselt rahastamisvahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ettevõtte suuruse arvestamisel 
loetakse meetmes osalejaks vaid see 
juriidiline või füüsiline isik, kes taotluse 
esitab, arvestamata tema emaettevõtet, 
tütarettevõtteid või välisosalusi.

Or. de

Selgitus

See hõlbustab toetusetaotluste esitamist.

Muudatusettepanek 245
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomase tööprogrammiga võib piirata 
kolmandates riikides asuvate 
õigussubjektide osalemist programmis
„Horisont 2020” või nende osades, kui 
liikmesriikide õigussubjektide osalemise 
tingimusi kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse 
liidu huve kahjustavana.

2. Asjaomase tööprogrammiga piiratakse 
ja ei võimaldata programmis „Horisont 
2020” või selle üksikutes osades osalemist 
järgmistele subjektidele:

Or. en
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Muudatusettepanek 246
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomase tööprogrammiga võib piirata 
kolmandates riikides asuvate 
õigussubjektide osalemist programmis 
„Horisont 2020” või nende osades, kui 
liikmesriikide õigussubjektide osalemise 
tingimusi kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse 
liidu huve kahjustavana.

2. Asjaomase tööprogrammiga võib piirata 
kolmandates riikides asuvate 
õigussubjektide osalemist programmis 
„Horisont 2020” või nende osades, kui 
liikmesriikide õigussubjektide osalemise 
tingimusi kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse 
liidu huve kahjustavana. Täiendavad 
tingimused, millega piiratakse teatavate 
kolmandates riikides või assotsieerunud 
riikides asuvate õigussubjektide 
juurdepääsu programmile „Horisont 
2020”, määratakse kindlaks artiklis 6 a 
(uus).

Or. en

Muudatusettepanek 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigussubjektid (sh mis tahes seotud 
üksused), kelle osalemine põhjustaks 
nende tegevuse eesmärkide, asukoha, 
tegevuskoha või iseloomu tõttu olukorra, 
et Euroopa Liit tunnistab õiguspäraseks 
olukorra (või toetab või aitab säilitada 
olukorda), millega on rahvusvahelist 
õigust, sh humanitaarõigust tõsiselt 
rikutud ja rikkumise kohta on vastu 
võetud ÜRO Julgeolekunõukogu 
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resolutsioon või Rahvusvahelise Kohtu 
otsus või nõuandev arvamus;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ettevõtted, mis asuvad sellises 
kolmandas riigis, mis reklaamib end 
offshore' finantskeskusena või kus 
puuduvad maksud või kus need on ainult 
sümboolsed, ning kui see riik ei vaheta 
välisriikide maksuasutustega 
tulemuslikult teavet, kui tema õigus- või 
haldusnormid on läbipaistmatud või kui 
seal ei nõuta märkimisväärset 
kohalolekut;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmandates riikides asuvad 
õigussubjektid, kui liikmesriikide 
õigussubjektide osalemise tingimusi 
kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse 
liidu huve kahjustavana.

Or. en
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Muudatusettepanek 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomasest tööprogrammist või -kavast 
võib välja jätta õigussubjektid, kes ei suuda 
tagada piisavat julgeolekukontrolli, 
sealhulgas töötajate julgeolekukontrolli, 
kui see on põhjendatud 
julgeolekukaalutlustel.

3. Asjaomasest tööprogrammist või -kavast 
võib välja jätta õigussubjektid, kes ei suuda 
tagada piisavat julgeolekukontrolli või 
intellektuaalomandi kaitset, sealhulgas 
töötajate julgeolekukontrolli, kui see on 
põhjendatud julgeolekukaalutlustel.

Or. ro

Muudatusettepanek 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitus (ETKR) või muu õigussubjekt, 
mis on loodud ühe osaleva riigi seaduste 
alusel, võib meetmes osaleda eeldusel, et 
selle subjekti on loonud vähemalt kahe 
osaleva riigi avaliku sektori asutused ja 
organid ning täidetakse käesolevas 
määruses sätestatud tingimusi ning 
asjaomases tööprogrammis või töökavas 
seatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1082/2006 artiklile 7 võib Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitus ellu viia teisi ETKRi liikmete vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid meetmeid, 
mis vastavad artikli 1 lõikes 2 osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas ühendus neid 
rahaliselt toetab või mitte. Vastavalt komisjoni muudatusettepanekule määrusele (EÜ) nr 
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1082/2006 võib Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus ellu viia ETKRi liikmete vahelise 
territoriaalse koostöö konkreetseid meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 osutatud 
eesmärgile, olenemata sellest, kas liit neid rahaliselt toetab või mitte.

Muudatusettepanek 252
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kolmandates riikides asuvate 
õigussubjektide osalemine programmis 
„Horisont 2020” või selle osades rajaneb 
vastastikkuse põhimõttel, mille kohaselt 
ELis asuvad õigussubjektid võivad 
osaleda nende riikide algatatud 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprogrammides.

Or. fr

Muudatusettepanek 253
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6a
Teatavate kolmandates riikides või 

teatavates assotsieerunud riikides asuvate 
õigussubjektide piiratud juurdepääs 

programmile „Horisont 2020”
Piirata tuleb nende õigussubjektide 
osalemist ja nende õigussubjektidega 
tehtavat koostööd, mis asuvad 
kolmandates riikides või assotsieerunud 
riikides, kes on osalised sõjalistes või 
territoriaalsetes konfliktides või keda on 
alust põhjendatult kahtlustada 
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inimõiguste rikkumises või rahvusvahelise 
humanitaarõiguse rikkumises. Sellistel 
subjektidel või assotsieerunud riikidel 
lubatakse osaleda vaid siis, kui nad 
täidavad järgmised kriteeriumid:
(a) kolmanda riigi õigussubjekt ja 
assotsieerunud riik esitavad enne 
rahaliste vahendite saamist ja kaudsete 
meetmete alustamist raporti, milles 
selgitatakse, kuidas programmi „Horisont 
2020” rahalised vahendid ja muud 
toetusmeetmed ei lähe eelmises lõigus 
kirjeldatud tegevuse toetuseks ja kuidas 
need sellisest tegevusest lahus hoitakse; 
komisjon annab suunised selle raporti 
sisu ja koostamise metoodika kohta;
(b) rahalisi vahendeid ei tohi eraldada ega 
kaudsete meetmetega alustada, enne kui 
komisjon on raporti ja selle järeldused 
heaks kiitnud; kui komisjon vajalikuks 
peab, võib ta ise uurimise korraldada või 
paluda kolmandal isikul kontrolli 
teostada;
(c) pärast kaudsete meetmete lõpetamist 
või assotsieerunud riikide puhul kaks 
korda aastas peaks komisjon esitama 
auditiaruande, milles hinnatakse, kas 
rahalisi vahendeid ja toetusmeetmeid on 
asjakohaselt hallatud;
(d) käesoleva artikli sätetest tulenevalt 
koostatud väljaanded peaksid olema 
avalikkusele kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmes osaleb vähemalt kolm (a) meetmes osaleb vähemalt kaks
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õigussubjekti; õigussubjekti;

Or. en

Muudatusettepanek 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõik kolm õigussubjekti asuvad 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis;

(b) kõik kaks õigussubjekti asuvad 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kaks õigussubjekti kolmest ei või asuda 
samas liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis;

(c) need õigussubjektid ei või asuda samas 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõik kolm õigussubjekti on vastavalt 
artiklile 7 üksteisest sõltumatud.

(d) need õigussubjektid on vastavalt 
artiklile 7 üksteisest sõltumatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 258
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel –
näiteks kui sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonnas 
teostatavate teadusuuringute 
geograafilised ja kultuurilised aspektid 
pakuvad erilist huvi ühele konkreetsele 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile ja 
mitte teistele – olla miinimumtingimuseks 
ühe sellise õigussubjekti osalemine, kes 
asub liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. es

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku mõte on selles, et komisjoni või asjaomast rahastamisasutust 
teavitataks, et tagada geograafiliste ja kultuuriliste komponentide arvessevõtmine 
konkreetsete programmide või töökavade koostamisel. Miinimumtingimuseks võiks olla ühe 
sellekohase õigussubjekti osalemine.

Muudatusettepanek 259
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
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meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

meetmete, VKEde vahendi, 
põllumajandusliku esmatootmise 
valdkonda kuuluvate meetmete ja 
programmi kaasrahastamismeetmete puhul 
ning tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. en

Selgitus

Kuna piirkonnad erinevad üksteisest mullatüüpide, kliima ja põllumajanduse infrastruktuuri 
poolest, võivad paljud põllumajandusprojektid olla asjakohased vaid siis, kui neis võetakse 
arvesse konkreetset piirkonda. Näiteks kui mingisse piirkonda ilmuvad kahjurid, tuleb 
tõrjemeetmed välja töötada just selle piirkonna jaoks. Kahjurite leviku tõkestamine oleks aga 
piiriülese tähtsusega – väikesed teadus- ja innovatsiooniprojektid võivad aidata peatada 
kahjurite leviku Euroopas. Seetõttu on vaja, et põllumajandussektorit käsitataks samuti 
erandina.

Muudatusettepanek 260
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi, 
põllumajandusliku esmatootmise 
valdkonda kuuluvate meetmete ja 
programmi kaasrahastamismeetmete puhul 
ning tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi, 
põllumajandusliku esmatootmise ja
maaelu arengu valdkonda kuuluvate 
meetmete ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi, 
põllumajandusliku esmatootmise 
valdkonda kuuluvate meetmete ja 
programmi kaasrahastamismeetmete puhul 
ning tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. en



PE492.762v01-00 90/158 AM\907542ET.doc

ET

Muudatusettepanek 263
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi, 
põllumajandusliku esmatootmise 
valdkonda kuuluvate meetmete ja 
programmi kaasrahastamismeetmete puhul 
ning tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi, 
põllumajandusliku esmatootmise 
valdkonda kuuluvate meetmete ja 
programmi kaasrahastamismeetmete puhul 
ning tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitus artikli 6 
tähenduses olla teatava meetme ainuke 
toetusesaaja.

Or. en

Selgitus

Komisjoni määruse eelnõus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamise 
tingimuste kohta territoriaalse koostöö vajadusteks on säte, et Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmitus või muu õigussubjekt, mis on loodud ühe osaleva riigi seaduste alusel, võib olla 
teatava meetme ainuke toetusesaaja eeldusel, et selle subjekti on loonud vähemalt kahe 
osaleva riigi avaliku sektori asutused ja institutsioonid (piiriülese ja riikidevahelise koostöö 
puhul) või vähemalt kolme osaleva riigi avaliku sektori asutused ja institutsioonid 
(piirkondadevahelise koostöö puhul).

Muudatusettepanek 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Erandina lõikest 1 on Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmituse poolt 
koordineeritavate projektide puhul 
miinimumtingimuseks kahe õigussubjekti 
osalemine, kes asuvad kahes eri 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

Or. en

Selgitus

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
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regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Muudatusettepanek 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tööprogrammide või -kavadega 
võidakse ette näha lisatingimused, lähtudes 
konkreetsetest poliitikanõuetest või 
meetme iseloomust ja eesmärkidest, muu 
hulgas tingimused osalejate arvu, tüübi ja 
asukoha kohta.

5. Tööprogrammide või -kavadega 
võidakse – kui see on vajalik ja täiesti 
põhjendatud – ette näha lisatingimused, 
lähtudes konkreetsetest poliitikanõuetest 
või meetme iseloomust ja eesmärkidest, 
muu hulgas tingimused osalejate arvu, 
tüübi ja asukoha kohta.

Or. en

Selgitus

Programmi „Horisont 2020” puhul peaksid kehtima osalemiseeskirjades esitatud tingimused. 
Täiendavaid reegleid ja tingimusi võiks kohaldada erandjuhtudel, kui see on täielikult 
põhjendatud ja tingimata vajalik.

Muudatusettepanek 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Osalemistingimused peavad olema 
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paindlikud selleks, et
– edendada võimalustekohast tegevust 
lühikeste teadus- ja 
innovatsioonitsüklitega sektorites;
– soodustada VKEde osalemist;
– lihtsustada menetlusi selliste tegevuste 
puhul, mis otseselt põhinevad rahastatud 
teadusuuringute tulemustel.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui osalemine on oluline komisjoni või 
asjaomase rahastamisasutuse meetme 
rakendamiseks;

(a) kui komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus, olles konsulteerinud 
Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, peab 
meetmes osalemist selle teostamise 
huvides oluliseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui selline toetus on ette nähtud mis 
tahes kahepoolse teadus- ja 
tehnoloogialepinguga või liidu ja 
rahvusvahelise organisatsiooni vahelise 
muu kokkuleppega või kolmandates 
riikides asuvate üksuste puhul liidu ja 
õigussubjekti asukohariigi vahelise 

(b) kui selline toetus on ette nähtud mis 
tahes kahepoolse teadus- ja 
tehnoloogialepinguga või liidu ja 
rahvusvahelise organisatsiooni vahelise 
muu kokkuleppega või kolmandates 
riikides asuvate üksuste puhul liidu ja 
õigussubjekti asukohariigi vahelise 
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kokkuleppega. kokkuleppega; niisugune kokkulepe peaks 
tagama kõikide liikmesriikide võrdse 
kohtlemise, olenemata nende 
liikmelisusest rahvusvahelises 
organisatsioonis.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon peaks lõikes 1 osutatud 
tingimuste täitmist rangelt kontrollima.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] ja määrusega 
(EL) nr XX/2012 [delegeeritud määrus] 
ettenähtud muid juhtusid, ei avaldata 
konkursikutseid seoses koordineerimis- ja 
toetusmeetmete ning programmi 
kaasrahastamismeetmetega, mida 
rakendavad tööprogrammis 
kindlaksmääratud õigussubjektid, 
tingimusel, et kõnealused meetmed ei 
kuulu projektikonkursi rakendusalasse.

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] ja määrusega 
(EL) nr XX/2012 [delegeeritud määrus] 
ettenähtud muid juhtusid, ei avaldata 
konkursikutseid seoses koordineerimis- ja 
toetusmeetmete ning programmi 
kaasrahastamismeetmetega, mida 
rakendavad tööprogrammis 
kindlaksmääratud õigussubjektid, 
tingimusel, et kõnealused meetmed ei 
kuulu projektikonkursi rakendusalasse.
Konkursikutsed võivad olla mis tahes 
kujul, muu hulgas avatud konkursikutsete 
vormis, ning see on vajalik, et tagada 



AM\907542ET.doc 95/158 PE492.762v01-00

ET

paindlikkus, mida nõuab teadus- ja 
innovatsioonisektorite ning -meetmete 
mitmekesisus – alates pikaajalistest 
projektidest kuni lühiajaliste 
võimalustekohaste tegevusteni.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõigi julgeolekuvaldkonna 
teadusuuringute konkursikutsete puhul 
hinnatakse eelnevalt nende eetilist ja 
sotsiaalset mõju. Konkursid, mille eetiline 
ja/või sotsiaalne mõju tekitab tõsiseid 
küsimusi, võetakse tõhusama järelevalve 
ja kontrolli alla.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühe projektikonkursi raames 
rahastatavate meetmete arv tuleks 
kindlaks määrata teadusliku tipptaseme 
kriteeriumist lähtudes.

Or. en
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Muudatusettepanek 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kohaldada võib lihtsustatud kaheetapilist 
hindamismenetlust, kui nii on 
tööprogrammis märgitud, tingimusel, et 
kogu hindamisperiood sellega ei pikene.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu rahalist toetust saavad 
õigussubjektid sõlmivad liidu või 
asjaomase rahastamisasutusega 
toetuslepingu. Sellises toetuslepingus 
kirjeldatakse kõnealuste osalejate ja 
kaasatud kolmandate riikide osalevate 
õigussubjektide tööd.

2. Liidu rahalist toetust saavad
õigussubjektid sõlmivad liidu või 
asjaomase rahastamisasutusega 
toetuslepingu. Sellises toetuslepingus 
kirjeldatakse kõnealuste osalejate ja 
kaasatud kolmandate riikide osalevate 
õigussubjektide tööd ning raamtingimusi, 
eelkõige juurdepääsuõiguste, kasutamise 
ja levitamise osas.

Or. en

Selgitus

Vaja on ette näha võimalus kirjeldada nende meetmete raamtingimusi, mida teostatakse 
ühiste projektikonkursside alusel kolmandate riikidega. See puudutab esmajoones 
intellektuaalomandi õigusi.

Muudatusettepanek 277
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Taotluse esitamise aeg

Taotluste heakskiitmise aja lühendamine 
on esmatähtis ülesanne. Iga konkursi 
olemusest sõltuvalt tuleks aga arvesse 
võtta ka järgmisi asjaolusid:
(a) selgete ja läbipaistvate mehhanismide 
kasutamine eri teemasid käsitlevate 
konkursikutsete väljatöötamisel tagab 
võrdsed tingimused ning kaasatuse ja 
suurema osalejate arvu; seda põhimõtet 
tuleks võimaluse korral järgida iga 
programmi ja teema puhul;
(b) kui tulevate projektikonkursside kohta 
antakse varakult teavet, saavad 
võimalikud osalejad moodustada enne 
konkursikutse avaldamist konsortsiume, 
mille tulemusel esitatakse kvaliteetsemaid 
taotlusi;
(c) kui konkursikutse avaldamise ja 
taotluste esitamise tähtaja vahele jääb 
piisavalt aega, võib selle tulemusel saada 
kvaliteetsemaid pakkumisi ning tagada 
võrdsemad võimalused osalejatele, kellel 
on üksteisega võrreldes erinev 
haldussuutlikkus, erinevad 
osalemiskogemused ELi rahastatavates 
programmides, eri keel ning erinev inglise 
keele oskuse tase, ning 
– projektikonkursside tähtajad tuleks 
kavandada kõiki ELi projektikonkursse 
ning võimalike osalejate akadeemilist ja 
töökalendrit arvesse võttes.

Or. en
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Muudatusettepanek 278
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Koostoime ühtekuuluvusfondidega

Selleks, et tekiks koostoime ja tõhusus 
teadusuuringute tarbeks ette nähtud 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
kasutamisega seoses, tuleks kehtestada 
ühised osalemisreeglid. Tuleb luua 
teadusuuringute liidupoolset rahastamist 
tervikuna hõlmav ühine reeglistik ja üks 
ühine kontaktpunkt, kus muu hulgas 
käibiks üks ja sama osaleja tunnuskood 
ning toimiks osalejate portaal, millesse on 
haaratud kõik ELi projektikonkursid ja 
projektid.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise ja levitamise 
esialgne kava.

1. Taotlustes selgitatakse, kas määruse 
eelnõu COM(2011)809 (määrus, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020) artiklis 14 a 
osutatud vastutustundliku teadustegevuse 
ja innovatsiooni aspektid on asjakohased 
ja kas neid tuleks arvesse võtta.

Or. en



AM\907542ET.doc 99/158 PE492.762v01-00

ET

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek seostub Cristina Gutiérrez-Cortines'i 12. muudatusettepanekuga 
María Teresa Riera Madurelli koostatud raporti projektile raamprogrammi „Horisont 2020” 
kohta. Cortines teeb ettepaneku lisada „Horisont 2020” käsitlevasse määrusse uus artikkel 
14 a – vastutustundlike teadusuuringute kohta.

Muudatusettepanek 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise ja levitamise esialgne 
kava.

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise esialgne kava – juhul 
kui projektikonkursi raames eeldatakse 
või nõutakse tulemuste kasutamist – ja
tulemuste levitamise kava, sh andmete 
haldamise ja jagamise kava.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise ja levitamise esialgne 
kava.

1. Taotlustes on esitatud tulemuste 
kasutamise ja levitamise esialgne kava.
Vajaduse korral rõhutatakse 
tööprogrammis või töökavas eraldi, et 
esialgset kava ei ole vaja esitada.

Or. en

Selgitus

Tulemuste kasutamise ja levitamise kava tuleks esitada alati, välja arvatud erandjuhtudel.
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Muudatusettepanek 282
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise ja levitamise esialgne 
kava.

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud 
tulemuste kasutamise ja levitamise esialgne 
kava, sh andmete haldamise ja jagamise 
kava.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajaduse korral, näiteks kui on 
oodata suurt hulka taotlusi, võib komisjon 
otsustada kasutada kaheetapilist 
taotlusmenetlust – tingimusel, et põhjalik 
hindamine (eesmärgid, teaduslik 
lähenemisviis, osalejate pädevus, 
teadusalase koostöö lisandväärtus ja 
kogueelarve) toimub esimesel etapil, ning 
tingimusel, et sellega ei pikene aeg 
lepingu sõlmimise või toetuse 
eraldamiseni kuluv aeg.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selliste teadusuuringute taotlused, 
millel on potentsiaali 
meditsiinitehnoloogia arengu seisukohalt 
(nt ravimid, vaktsiinid, 
meditsiinidiagnostika), peavad sisaldama 
esialgset kava, milles kirjeldatakse 
strateegiat, kuidas tagada sellise 
tehnoloogia kiire ja võimalikult laialdane 
kättesaadavus, kuna tehnoloogia 
puudulik kättesaadavus tähendaks ohtu 
rahvatervisele. 

Or. en

Selgitus

Ravimite, vaktsiinide ja muu meditsiinitehnoloogia kättesaadavus on tervishoiusüsteemide 
toimimise ja tervise tagamise seisukohalt ülimalt tähtis. Nagu kinnitavad Maailma 
Terviseorganisatsiooni mitmed aruanded, võib see, kui juba teadus- ja arendustegevuse 
protsessis tegeletakse kättesaadavuse strateegiaga, aidata hiljem luua hästi toimivaid 
tervishoiuteenuseid.Vaata Maailma Terviseorganisatsiooni asjakohaseid dokumente: Report 
of the Commission on IPR, Innovation and Public Health (2006); R&D to Meet Health Needs 
in Developing Countries: Strengthening Global Financing and Coordination (2012).

Muudatusettepanek 285
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Taotlustes selgitatakse, mil viisil on 
asjakohased määruse (EL) nr XX/XX 
[raamprogrammi „Horisont 2020” kohta] 
artiklis 14 a osutatud vastutustundliku 
teadustegevuse ja innovatsiooni aspektid 
ning kuidas neid arvesse võetakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 286
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke 
käsitlevate teadusuuringutega seotud 
taotlused peavad vajaduse korral sisaldama 
andmeid liikmesriikide pädevate asutuste 
võetavate litsentsimis- ja
kontrollimeetmete kohta, samuti eetilise 
heakskiidu üksikasju. Inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude eraldamisega 
tegelevaid institutsioone, organisatsioone 
ja teadlasi litsentsitakse ja kontrollitakse 
rangelt kooskõlas asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikuga.

2. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke 
käsitlevate teadusuuringutega seotud 
taotlused peavad vajaduse korral sisaldama 
andmeid liikmesriikide pädevate asutuste 
võetavate kontrollimeetmete kohta, samuti 
eetilise heakskiidu üksikasju. Inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude eraldamisega 
tegelevaid institutsioone, organisatsioone 
ja teadlasi kontrollitakse rangelt kooskõlas 
asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke 
käsitlevate teadusuuringutega seotud 
taotlused peavad vajaduse korral sisaldama 
andmeid liikmesriikide pädevate asutuste 
võetavate litsentsimis- ja 
kontrollimeetmete kohta, samuti eetilise 
heakskiidu üksikasju. Inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude eraldamisega 
tegelevaid institutsioone, organisatsioone 
ja teadlasi litsentsitakse ja kontrollitakse 
rangelt kooskõlas asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikuga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. en

Muudatusettepanek 288
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke 
käsitlevate teadusuuringutega seotud 
taotlused peavad vajaduse korral
sisaldama andmeid liikmesriikide pädevate 
asutuste võetavate litsentsimis- ja 
kontrollimeetmete kohta, samuti eetilise 
heakskiidu üksikasju. Inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude eraldamisega 
tegelevaid institutsioone, organisatsioone 
ja teadlasi litsentsitakse ja kontrollitakse 
rangelt kooskõlas asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikuga.

2. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke 
käsitlevate teadusuuringutega seotud 
taotlused peavad sisaldama andmeid 
liikmesriikide pädevate asutuste võetavate 
litsentsimis- ja kontrollimeetmete kohta, 
samuti eetilise heakskiidu üksikasju.
Inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
eraldamisega tegelevaid institutsioone, 
organisatsioone ja teadlasi litsentsitakse ja 
kontrollitakse rangelt kooskõlas asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikuga.

Or. ro

Muudatusettepanek 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotlust, mis on vastuolus 
eetikapõhimõtete või kehtivate 
õigusaktidega ega vasta otsuses nr 
XX/XX/EL [eriprogramm], tööprogrammis 
või -kavas või konkursikutses esitatud 
tingimustele, võib hindamis-, valiku- ja 
toetuse määramise menetlusest igal ajal 
välja arvata.

3. Taotlust, mis on vastuolus 
eetikapõhimõtete, põhiõiguste või 
kehtivate õigusaktidega ega vasta otsuses 
nr XX/XX/EL [eriprogramm], 
tööprogrammis või -kavas või 
konkursikutses esitatud tingimustele, võib
hindamis-, valiku- ja toetuse määramise 
menetlusest igal ajal välja arvata.

Or. en
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Muudatusettepanek 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selliste teadusuuringute taotlused, 
millel on potentsiaali 
meditsiinitehnoloogia arengu seisukohalt 
(nt ravimid, vaktsiinid, 
meditsiinidiagnostika), peavad sisaldama 
esialgset kava, milles kirjeldatakse 
strateegiat, kuidas tagada sellise 
tehnoloogia kiire ja võimalikult laialdane 
kättesaadavus, kuna tehnoloogia 
puudulik kättesaadavus tähendaks ohtu 
rahvatervisele. 

Or. en

Selgitus

Ravimite, vaktsiinide ja muu meditsiinitehnoloogia kättesaadavus on ülimalt tähtis 
tervishoiusüsteemide toimimise seisukohast ning tagab kodanikele võimaluse hoida tervist. 
Seda tõendavad üksikasjalikult Maailma Terviseorganisatsiooni mitmed aruanded. See, kui 
juba teadus- ja arendustegevuse protsessis tegeletakse kättesaadavuse strateegiaga, võib 
aidata hiljem luua hästi toimivaid tervishoiuteenuseid. Selleks on olemas mitmesuguseid 
abivahendeid (nt intellektuaalomandit käsitlevad eeskirjad, kättesaadavuse edendamise 
programmid).

Muudatusettepanek 291
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selliste teadusuuringute taotlused, 
millel on potentsiaali 
meditsiinitehnoloogia arengu seisukohalt 
(nt ravimid, vaktsiinid, 
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meditsiinidiagnostika), peavad sisaldama 
esialgset kava, milles kirjeldatakse 
strateegiat, kuidas tagada sellise 
tehnoloogia kiire ja võimalikult laialdane 
kättesaadavus, kuna tehnoloogia 
puudulik kättesaadavus tähendaks ohtu 
rahvatervisele. 

Or. en

Muudatusettepanek 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selliste teadusuuringute taotlused, 
millel on potentsiaali 
meditsiinitehnoloogia arengu seisukohalt 
(nt ravimid, vaktsiinid, 
meditsiinidiagnostika), peavad sisaldama 
esialgset kava, milles kirjeldatakse 
strateegiat, kuidas tagada sellise 
tehnoloogia kiire ja võimalikult laialdane 
kättesaadavus, kuna tehnoloogia 
puudulik kättesaadavus tähendaks ohtu 
rahvatervisele. 

Or. en

Selgitus

Ravimite, vaktsiinide ja muu meditsiinitehnoloogia kättesaadavus on tervishoiusüsteemide 
toimimise ja kodanikele tervise tagamise seisukohalt ülimalt tähtis. 

Muudatusettepanek 293
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vajaduse korral tuleks taotlustes 
selgitada, kuidas ja kui suures ulatuses on 
kavatsetava projekti puhul kohane 
analüüsida soolisi asjaolusid ning 
kasutada sobivaid meetodeid, mis on välja 
töötatud sellealastes kõrgetasemelistes 
teadusuuringutes.

Or. en

Selgitus

Teatavate valdkondade puhul tuleks taotlustes selgitada, kuivõrd asjakohane on sooline 
aspekt.

Muudatusettepanek 294
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eetikakontroll Eetikakontroll ja sooliste asjaolude 
kontroll

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul peaks taotlusi uurima soolisi asjaolusid silmas pidades. 

Muudatusettepanek 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb korrapäraselt 
eetikakontrolli taotluste suhtes, mis 

Väljaspool liitu tehtud teadusuuringute 
puhul kontrollib komisjon vajaduse korral 
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tekitavad eetikaküsimusi. Kõnealuse 
kontrolli käigus kontrollitakse 
eetikapõhimõtete ja õigusaktide järgimist 
ning seda, kas väljaspool liitu tehtud
teadusuuringuid oleks olnud võimalik läbi 
viia liikmesriigis.

eetikapõhimõtete järgimist ning kinnitab, 
et neid uuringuid oleks olnud võimalik 
läbi viia liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb korrapäraselt eetikakontrolli 
taotluste suhtes, mis tekitavad 
eetikaküsimusi. Kõnealuse kontrolli käigus 
kontrollitakse eetikapõhimõtete ja 
õigusaktide järgimist ning seda, kas 
väljaspool liitu tehtud teadusuuringuid 
oleks olnud võimalik läbi viia liikmesriigis.

Komisjon teeb korrapäraselt eetikakontrolli 
taotluste suhtes, mis tekitavad 
eetikaküsimusi. Kõnealuse kontrolli käigus 
kontrollitakse eetikapõhimõtete ja 
õigusaktide järgimist ning seda, kas 
väljaspool liitu tehtud teadusuuringuid 
oleks olnud võimalik läbi viia liikmesriigis.
Vajaduse korral peaks komisjon kindlat 
kontroll-lehega vormi kasutades 
süsteemselt korraldama ka taotluste 
sooliste asjaolude kontrolli, eriti nende 
taotluste puhul, kus inimesed esinevad 
subjektide või kasutajatena.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul peaks taotlusi uurima soolisi asjaolusid silmas pidades. 

Muudatusettepanek 297
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb korrapäraselt eetikakontrolli 
taotluste suhtes, mis tekitavad 
eetikaküsimusi. Kõnealuse kontrolli käigus 
kontrollitakse eetikapõhimõtete ja 
õigusaktide järgimist ning seda, kas 
väljaspool liitu tehtud teadusuuringuid 
oleks olnud võimalik läbi viia liikmesriigis.

Komisjon teeb korrapäraselt eetikakontrolli 
taotluste suhtes, mis tekitavad 
eetikaküsimusi. Kõnealuse kontrolli käigus 
kontrollitakse eetikapõhimõtete ja ELi
õigusaktide järgimist ning tehakse 
kindlaks, kas väljaspool liitu tehtud 
teadusuuringuid oleks olnud võimalik läbi 
viia liikmesriigis.

Or. es

Selgitus

Muudatusega tagatakse, et eetikakontrolli teostatakse ELi õigusakte ja põhimõtteid järgides.

Muudatusettepanek 298
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõigi julgeolekuvaldkonna 
teadusuuringute konkursikutsete puhul 
hinnatakse eelnevalt nende eetilist mõju. 
See eelnev kontroll peab ulatuma 
kaugemale eraelu puutumatuse ja 
andmekaitse kitsastest piiridest ning 
võtma arvesse aluseks oleva 
julgeolekuvaldkonna teadus- ja 
arendustegevuse kava laiemat 
ühiskondlikku mõju. Konkursid, mille 
eetiline ja/või sotsiaalne mõju tekitab 
tõsiseid küsimusi, võetakse tõhusama 
järelevalve ja kontrolli alla. Eelkõige 
viiakse iga sellise projektikonkursi puhul 
läbi eetikakontroll.

Or. en
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Muudatusettepanek 299
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon muudab eetikakontrolli 
protsessi projekti haldavatele ametnikele 
ja osalejatele võimalikult läbipaistvaks.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon püüab tagada, et 
eetikakontroll ei tekita põhjendamatuid 
viivitusi projektide alustamisel, jätkamisel 
ega lõpuleviimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Sooliste asjaolude kontroll

Komisjon teeb süsteemselt taotluste 
sooliste asjaolude kontrolli, kasutades 
kindlat kontroll-lehega vormi.
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Or. en

Muudatusettepanek 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Projekti mõju hinnatakse projekti 
hinnangulisi finantskulusid tervikuna 
arvesse võttes ning sellega määratakse 
kulude ja mõju suhe kui toetuse andmise 
kriteerium.

Or. en

Selgitus

Kuna „Horisont 2020” on programm, millega jagatakse avaliku sektori rahalisi vahendeid, 
tuleks taotluste järjestamisel ja rahastamiseks valiku tegemisel arvesse võtta ka projektide 
tasuvust.

Muudatusettepanek 303
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esitatud taotlusi hinnatakse järgmiste 
toetuse määramise kriteeriumide põhjal:

1. Esitatud taotlusi hinnatakse muu hulgas
järgmiste toetuse määramise kriteeriumide 
põhjal:

Or. pl
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Selgitus

Kriteeriume, mida tuleks kasutada hindajate kasutusse antava ühtse hindamisskaala 
kindlaksmääramisel, on konkretiseeritud muudatusettepanekutes 4, 5, 6, 7 ja 8.

Muudatusettepanek 304
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptase; (a) tipptase teadusasutuste hindamise 
põhjal, vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 
17 a;

Or. pl

Selgitus

Kriteeriume, mida tuleks kasutada hindajate kasutusse antava ühtse hindamisskaala 
kindlaksmääramisel, on konkretiseeritud muudatusettepanekutes 4, 5, 6, 7 ja 8.

Muudatusettepanek 305
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mõju; (b) rühma liikmete saavutused 
teadusuuringute vallas;

Or. pl

Selgitus

Kriteeriume, mida tuleks kasutada hindajate kasutusse antava ühtse hindamisskaala 
kindlaksmääramisel, on konkretiseeritud muudatusettepanekutes 4, 5, 6, 7 ja 8.

Muudatusettepanek 306
Adam Gierek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) rakendamise kvaliteet ja tõhusus. (c) rakendamiskulud.

Or. pl

Selgitus

Kriteeriume, mida tuleks kasutada hindajate kasutusse antava ühtse hindamisskaala 
kindlaksmääramisel, on konkretiseeritud muudatusettepanekutes 4, 5, 6, 7 ja 8.

Muudatusettepanek 307
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edukuse tõenäosus.

Or. pl

Selgitus

Kriteeriume, mida tuleks kasutada hindajate kasutusse antava ühtse hindamisskaala 
kindlaksmääramisel, on konkretiseeritud muudatusettepanekutes 4, 5, 6, 7 ja 8.

Muudatusettepanek 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) koostoime muu avaliku 
rahastamisega riigi, piirkonna ja 
kohalikul tasandil.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et soodustada tegelikku koostoimet liikmesriikide ja piirkondade 
rahastamisprogrammidega, pidades silmas vahendite arukat spetsialiseerimist ja 
kontsentreerimist, oleks asjakohane anda võimalus valida projekte toetuse saajateks ka selle 
põhjal, kui suur on nende koostoimeline potentsiaal.

Muudatusettepanek 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga lõikes 1 loetletud kriteeriumi 
täitmist hinnatakse punktidega ühest kuni 
viieni. Anda võib ka poolitatud punktiga 
hindeid. Hindepunktid näitavad iga 
kriteeriumi kohta järgmist:
(a) 0 – Taotlus ei vasta antud 
kriteeriumile või selle vastavust ei ole 
võimalik hinnata puuduva või ebatäieliku 
teabe tõttu.
(b) 1 – nõrk. Taotluse vastavus antud 
kriteeriumile on ebapiisav või selles osas 
on väga suuri puudusi.
(c) 2 – rahuldav. Taotlus vastab 
üldjoontes antud kriteeriumile, kuid 
esineb märkimisväärseid puudusi.
(d) 3 – hea. Taotlus vastab antud 
kriteeriumile, kuigi vaja oleks teha 
teatavaid parandusi. 
(e) 4 – väga hea. Taotlus vastab antud 
kriteeriumile väga hästi, kuigi teatavad 
parandused on veel võimalikud. 
(f) 5 – suurepärane. Taotlus vastab antud 
kriteeriumi kõikidele elementidele. 
Puudused, kui neid esineb, on väga 
väikesed.

Or. en
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Muudatusettepanek 310
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Valikukriteeriumid ja nende 
raskuspunktid määratakse kindlaks 
tööprogrammis või töökavas ning nende 
kasutamist kohandatakse vastavalt 
„Horisont 2020” prioriteetidele.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Romana Jordan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Projekti mõju hinnatakse projekti 
hinnangulisi finantskulusid tervikuna 
arvesse võttes ning sellega määratakse 
kulude ja mõju suhe kui toetuse andmise 
kriteerium.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERC tehtavate eesliini teadusuuringute 
taotluste suhtes kohaldatakse üksnes 
tipptaseme kriteeriumit.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 313
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ERC tehtavate eesliini teadusuuringute 
taotluste suhtes kohaldatakse üksnes 
tipptaseme kriteeriumit.

2. ERC tehtavate eesliini teadusuuringute 
taotluste suhtes kohaldatakse
uurimisrühma valiku osas üksnes 
tipptaseme kriteeriumit, st lähtutakse 
hinnangust sellele, milline on uurijate 
juurdepääs nüüdisaja tasemel 
teadusasutustele, vastavalt artikli 2 lõike1 
punktile 17 a (uus).

Or. pl

Selgitus

Tipptaseme kriteerium nõuab täpsustamist

Muudatusettepanek 314
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Valiku- ja toetuse määramise 
kriteeriume tuleks kohaldada sooliste 
eelarvamusteta. Tuleks luua stiimulite 
süsteem, millega toetada neid projekte, 
milles võetakse arvesse soolisi asjaolusid 
ja soolise võrdõiguslikkuse aspekte. 
Komisjon töötab välja moodused selle 
tingimuse rakendamise jälgimiseks ning 
teeb oma sellekohased järeldused 
üldsusele teatavaks.
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Or. en

Muudatusettepanek 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mõjukriteerium hõlmab 
uurimistulemuste ja teabe levitamise ning 
avaliku juurdepääsetavuse võimalikku 
ulatust, kusjuures eelistada tuleks 
projekte, millel on tulemuste ulatuslikuma 
levitamise ja kasutamise potentsiaal.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mõjukriteeriumi tuleb kõige enam 
rõhutada nende taotluste puhul, mis on 
seotud prioriteediga „Tööstuse juhtroll”.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööprogrammi või -kavaga 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud toetuse 
määramise täiendavad üksikasjad ning 
määratakse kindlaks koefitsiendid ja 
lävendid.

3. Tööprogrammi või -kavaga
kehtestatakse lõikes 1 osutatud toetuse 
määramise täiendavad üksikasjad ning 
määratakse kindlaks koefitsiendid ja 
lävendid. Lisaks võetakse 
tööprogrammides üheks kriteeriumiks 
sooline tasakaalustatus.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tööprogrammi või -kavaga 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud toetuse 
määramise täiendavad üksikasjad ning 
määratakse kindlaks koefitsiendid ja 
lävendid.

3. Tööprogrammi või -kavaga 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud toetuse 
määramise täiendavad üksikasjad ning 
määratakse kindlaks allkriteeriumid, 
koefitsiendid ja lävendid. Hindamisega 
tagatakse sooline võrdõiguslikkus ja 
mittediskrimineerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Norbert Glante

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab vastu ja avaldab 
eeskirjad, mis reguleerivad taotluste 
esitamist ning sellega seotud hindamis-, 
valiku- ja toetuse määramise menetlust 
ning avaldab juhised taotlejatele, mis 
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sisaldavad ka juhiseid hindajatele. 
Eelkõige kehtestab komisjon kaheetapilise 
taotluste esitamise menetluse 
üksikasjalikud eeskirjad (sealhulgas nii 
esimese etapi ettepaneku kui ka teise etapi 
ettepaneku ulatuse ja liigi kohta) ning 
kaheetapilise hindamismenetluse 
eeskirjad.

Or. de

Selgitus

Nõutavad dokumendid tuleks võimalikult täielikult kindlaks määrata juba 
osalemiseeskirjades.

Muudatusettepanek 320
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon koostab valikumenetluse 
juhendi, milles selgitatakse toetuse 
määramise kriteeriumite kohaldamist ja 
määratakse kindlaks teatavate 
koefitsientide ja lävendite mõju 
valikumenetlusele. See juhend 
avaldatakse üheaegselt esimese 
tööprogrammiga. Juhendi sisu on 
komisjoni teenistustele siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Alyn Smith

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

3 a. Komisjon koostab valikumenetluse 
juhendi, milles selgitatakse toetuse 
määramise kriteeriumite kohaldamist ja 
määratakse kindlaks teatavate 
koefitsientide ja lävendite mõju 
valikumenetlusele. See juhend 
avaldatakse üheaegselt esimese 
tööprogrammiga.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vajaduse korral võetakse 
hindamismenetluse käigus arvesse 
taotluse potentsiaali rahvusvahelise 
koostöö edendamisel olulistel teemadel, 
nagu näiteks standardimine.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Hermann Winkler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Taotluse esitamine muus keeles kui 
inglise keel ei tohi taotlejat panna 
hindamismenetluses ebasoodsamasse 
olukorda.

Or. de
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Muudatusettepanek 324
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotlused seatakse vastavalt 
hindamistulemustele paremusjärjekorda.
Valik tehakse selle järjekorra alusel.

4. Taotlused seatakse vastavalt 
hindamistulemustele paremusjärjekorda, 
kusjuures hindamisel kasutatakse 
käesolevas määruses esitatud numbrilist 
hindamisskaalat. Kahele eri 
uurimisrühmale võib nende 
konkurentsivõime edendamiseks anda ühe 
ja sama või samalaadse teema (probleemi, 
mis tuleb lahendada).

Or. pl

Selgitus

Konkurentsivõime peaks olema oluline tegur nii toetuse taotlemise protsessis kui ka toetuse 
kasutamisel.

Muudatusettepanek 325
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Taotlused seatakse vastavalt 
hindamistulemustele paremusjärjekorda. 
Valik tehakse selle järjekorra alusel.

4. Taotlused seatakse vastavalt 
hindamistulemustele paremusjärjekorda. 
Valik tehakse selle järjekorra alusel. Kui 
kaks või enam taotlust hinnatakse lõigetes 
1 ja 2 esitatud kriteeriumite alusel 
üksteisega võrdseks, võtab komisjon 
lisakriteeriumina arvesse kuluefektiivsust.

Or. en
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Muudatusettepanek 326
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Projektikonkurssidel rakendatakse 
peamiselt kaheetapilist taotluste esitamise 
menetlust vastavalt määruse (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] ja selle 
rakenduseeskirjade sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib eelnevalt ainult 
koordinaatorite finantssuutlikkust, kui nad 
taotlevad meetme raames liidu rahalist 
toetust summas, mis ületab 500 000 eurot, 
välja arvatud juhul, kui olemasoleva teabe 
põhjal on alust kahelda koordinaatori või 
muude osalejate finantssuutlikkuses.

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib liikmesriigi 
õigusega kooskõlas oleval viisil eelnevalt 
ainult koordinaatorite finantssuutlikkust, 
kui nad taotlevad meetme raames liidu 
rahalist toetust summas, mis ületab
100 000 eurot, välja arvatud juhul, kui 
olemasoleva teabe põhjal on alust kahelda 
koordinaatori või muude osalejate 
finantssuutlikkuses. Komisjon annab 
taotlejate käsutusse lihtsa ja 
kasutajasõbraliku elektroonilise vahendi, 
mille abil taotlejad saavad oma 
finantssuutlikkust kontrollida.

Or. en

Selgitus

Tuleb tunnustada liikmesriikide õiguse domineerivat osa, see on tähtis samm menetluste 
lihtsustamisel osalejatele.
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Muudatusettepanek 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib eelnevalt ainult 
koordinaatorite finantssuutlikkust, kui nad 
taotlevad meetme raames liidu rahalist 
toetust summas, mis ületab 500 000 eurot, 
välja arvatud juhul, kui olemasoleva teabe 
põhjal on alust kahelda koordinaatori või 
muude osalejate finantssuutlikkuses.

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib eelnevalt ainult 
koordinaatorite või muude osalejate
finantssuutlikkust, kui nad taotlevad 
meetme raames liidu rahalist toetust 
summas, mis ületab 650 000 eurot, nagu 
oli ka seitsmenda raamprogrammi puhul,
välja arvatud juhul, kui olemasoleva teabe 
põhjal on alust kahelda koordinaatori või 
muude osalejate finantssuutlikkuses.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib eelnevalt
ainult koordinaatorite finantssuutlikkust, 
kui nad taotlevad meetme raames liidu 
rahalist toetust summas, mis ületab 
500 000 eurot, välja arvatud juhul, kui 
olemasoleva teabe põhjal on alust kahelda 
koordinaatori või muude osalejate 
finantssuutlikkuses.

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib eelnevalt 
finantssuutlikkust, kui osaleja taotleb liidu 
rahalist toetust summas, mis ületab 
500 000 eurot, välja arvatud juhul, kui 
olemasoleva teabe põhjal on alust kahelda 
koordinaatori või muude osalejate 
finantssuutlikkuses.

Or. en

Selgitus

Koordinaatori finantssuutlikkuse kontroll ei anna mingit teavet nende osalejate 
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finantssuutlikkuse kohta, kes taotlevad märkimisväärselt suurt toetust. Kontrollida tuleks 
osalejate ja mitte koordinaatori suutlikkust.

Muudatusettepanek 330
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võimalik VKE koordinaator ei vasta 
kõikidele finantskriteeriumitele, võib riski 
katta käesoleva määruse artiklis 32 
kirjeldatud osalejate tagatisfond.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Finantssuutlikkust ei kontrollita selliste 
õigussubjektide puhul, kelle osaluse tagab 
liikmesriik või assotsieerunud riik, ega 
kesk- ja kõrgharidusasutuste puhul.

6. Finantssuutlikkust ei kontrollita selliste 
õigussubjektide puhul, kelle osaluse tagab 
liikmesriik või assotsieerunud riik, ega 
kesk- ja kõrgharidusasutuste puhul. Ei 
kontrollita ka alakapitaliseeritud 
tütarettevõtete või idufirmade finants- ja 
koordinatsioonisuutlikkust, kui nende 
elujõulisuse tagavad aktsionärid ja seda 
garantiid igal aastal uuendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6



PE492.762v01-00 124/158 AM\907542ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Finantssuutlikkust ei kontrollita selliste 
õigussubjektide puhul, kelle osaluse tagab 
liikmesriik või assotsieerunud riik, ega 
kesk- ja kõrgharidusasutuste puhul.

6. Finantssuutlikkust ei kontrollita selliste 
õigussubjektide puhul, kelle osaluse tagab 
liikmesriik või assotsieerunud riik, ega 
kesk- ja kõrgharidusasutuste puhul. Ei 
kontrollita ka alakapitaliseeritud 
tütarettevõtete või idufirmade finants- ja 
koordinatsioonisuutlikkust, kui nende 
elujõulisuse tagavad aktsionärid ja kui 
seda garantiid igal aastal uuendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Teatavate sektorite VKEdel, mis 
keskenduvad rohkem teadusuuringutele 
kui kasumi teenimisele, ei peaks 
menetluse selles etapis, kus kontrollitakse 
finantssuutlikkust, olema kohustust 
tõendada oma eelmiste aastate tegevuse 
käivet, et saada õigust toetusele.

Or. en

Selgitus

Paljud, eriti biotehnoloogiasektori VKEd keskenduvad rohkem teadus- ja arendustegevusele 
kui kasumi teenimisele.

Muudatusettepanek 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Projektikonkurssidel rakendatakse 
üldiselt kaheetapilist taotluste esitamise 
menetlust vastavalt määruse (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] ja selle 
rakenduseeskirjade sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Finantssuutlikkuse tagaja võib olla 
mõni teine õigussubjekt, kelle enda 
finantssuutlikkust kontrollitakse sel juhul 
vastavalt artikli 14 lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus näeb ette eetikakontrolli
korra selliste taotlejate puhul, kes leiavad, 
et nende taotlusi ei ole hinnatud 
kõnealustes eeskirjades, asjaomases 
tööprogrammis või -kavas ja 
konkursikutses sätestatud korra kohaselt.

1. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus näeb ette täiesti 
läbipaistva hindamiskontrolli korra selliste 
taotlejate puhul, kes leiavad, et nende 
taotlusi ei ole hinnatud kõnealustes 
eeskirjades, asjaomases tööprogrammis või 
-kavas ja konkursikutses sätestatud korra 
kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus vastutab kõnealuse 
taotluse läbivaatamise eest. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab üksnes hindamise 
menetluslikke aspekte, mitte taotluse sisu.

3. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus vastutab kõnealuse 
taotluse läbivaatamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus vastutab kõnealuse 
taotluse läbivaatamise eest. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab üksnes hindamise 
menetluslikke aspekte, mitte taotluse sisu.

3. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus vastutab kõnealuse 
taotluse läbivaatamise eest. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab üksnes hindamise 
menetluslikke aspekte ning vajaduse 
korral, vastavalt eelmisele lõikele, ka
taotluse sisu.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga antakse võimalus võtta läbivaatamisele ka taotluse sisu.

Muudatusettepanek 339
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui programmi „Horisont 
2020” toetuse saanud projektile 
taotletakse uuesti toetust, annab komisjon 
enne hindamist uue hindamiskomisjoni 
käsutusse varem esitatud taotluse ja selle 
kohta käiva kokkuvõtliku 
hindamisaruande. Võttes nõuetekohaselt 
arvesse tehnika ja teaduse arengut, tagab 
komisjon selle, et vana ja uue 
hindamisaruande järeldused ei oleks 
omavahel vastuolus.

Or. nl

Muudatusettepanek 340
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse ametnikest koosnev 
eetikakontrollikomitee esitab arvamuse 
hindamise menetluslike aspektide kohta.
Komitee eesistujaks on komisjoni või 
asjaomase rahastamisasutuse ametnik, kes 
töötab muus osakonnas kui 
projektikonkursside eest vastutav osakond. 
Komitee võib soovitata ühte järgnevast:

4. Komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse ametnikest koosnev 
hindamiskontrollikomitee esitab arvamuse 
hindamise menetluslike aspektide kohta.
Komitee eesistujaks on komisjoni või 
asjaomase rahastamisasutuse ametnik, kes 
töötab muus osakonnas kui 
projektikonkursside eest vastutav osakond.
Komisjon valib sõltumatu eksperdi 
kandidaatide andmebaasist, mida on 
nimetatud käesoleva määruse artiklis 37. 
Ekspert esitab oma arvamuse selle kohta, 
kas on vaja uurida ka taotluse sisu, 
lõpliku otsuse selles asjas teeb aga 
komitee eesistuja. Komitee võib soovitata 
ühte järgnevast:

Or. es
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga nähakse ette kaasata kolmanda isikuna välisekspert, kes 
peaks selgitama, kas on vaja kontrollida taotluse sisulist väärtust. Lõpliku otsuse selles asjas 
teeb siiski komitee eesistuja.

Muudatusettepanek 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse ametnikest koosnev 
eetikakontrollikomitee esitab arvamuse 
hindamise menetluslike aspektide kohta. 
Komitee eesistujaks on komisjoni või 
asjaomase rahastamisasutuse ametnik, kes 
töötab muus osakonnas kui 
projektikonkursside eest vastutav osakond. 
Komitee võib soovitata ühte järgnevast:

4. Komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse ametnikest koosnev 
hindamiskontrollikomitee esitab 
läbipaistva ja objektiivse arvamuse 
hindamise kohta. Komitee eesistujaks on 
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
ametnik, kes töötab muus osakonnas kui 
projektikonkursside eest vastutav osakond. 
Komitee võib soovitata ühte järgnevast:

Or. en

Muudatusettepanek 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taotluse uuesti hindamine; (a) taotluse uuesti hindamine selliste 
hindajate poolt, kes eelmises hindamises 
ei osalenud;

Or. en

Muudatusettepanek 343
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõnealuse soovituse põhjal teeb 
komisjon või asjaomane rahastamisasutus 
otsuse ja teavitab sellest taotluse 
koordinaatorit.

5. Kõnealuse soovituse põhjal teeb 
komisjon või asjaomane rahastamisasutus 
otsuse ja teavitab sellest taotluse 
koordinaatorit 30 päeva jooksul alates 
päevast, kui komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus saab 
läbivaatamistaotluse.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõnealuse soovituse põhjal teeb 
komisjon või asjaomane rahastamisasutus 
otsuse ja teavitab sellest taotluse 
koordinaatorit.

5. Kõnealuse soovituse põhjal teeb 
komisjon või asjaomane rahastamisasutus 
otsuse ja teavitab sellest taotluse 
koordinaatorit 30 päeva jooksul alates 
läbivaatamistaotluse esitamisest.

Or. en

Selgitus

Programmi tõrgeteta rakendamiseks ning tegelike ja potentsiaalsete osalejate ebakindluse 
vähendamiseks on väga oluline, et vaidlustusmenetlust korraldataks võimalikult tõhusalt ja 
tulemuslikult ning välditaks tarbetuid viivitusi. Siin pakutud ajavahemik on menetluse 
lõpuleviimiseks täiesti piisav.

Muudatusettepanek 345
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Vaidlustusmenetlus

Komisjon kehtestab osalejatele ametliku 
vaidlustusmenetluse, mille jaoks võidakse 
ametisse nimetada ombudsman, kes 
spetsialiseerub programmi „Horisont 
2020” raames läbiviidavate teadus- ja 
innovatsiooniprojektidele. Komisjon 
tagab, et osalejad oleksid teadlikud 
kõikidest nende käsutuses olevatest kaebe-
ja vaidlustusmenetlustest, avaldades 
kaebe- ja vaidlustusmenetluste üksikasjad 
terves osalejate või taotlejatega peetavas 
kirjavahetuses. Menetlus on läbipaistev 
ning selle tulemused ja otsustamisprotsess 
tehakse osalejatele kättesaadavaks.
Osalejatel on õigus esitada kaebusi kõigis 
valdkondades, mis on seotud nende 
osalemisega raamprogrammis „Horisont 
2020”. Kaebemenetlus ei piirdu vaid 
taotluste hindamise menetluslike 
aspektidega.
Komisjon vastab kaebusele 30 päeva 
jooksul pärast selle saamist, tehes 
teatavaks oma esialgse otsuse.
Kui kaebust ei ole võimalik komisjoni 
sisemise ametliku kaebuse lahendamise 
menetluse abil (ombudsman või 
samalaadne organ) rahuldaval viisil 
lahendada, võivad Euroopa Komisjon ja 
osalejad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2008/52/EÜ 
(vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) ning 
Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. 
aasta resolutsioonile (mis käsitleb 
vahendusmenetluse direktiivi rakendamist 
liikmesriikides, selle mõju 
vahendusmenetlusele ja selle vastuvõtmist 
kohtute poolt)1 kokku leppida, et püüavad 
vaidluse lahendada vahendusmenetluse 
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kaudu kooskõlas vahenduskeskuse 
menetluse eeskirjadega. Komisjon ja 
osalejad lepivad vahenduskeskuse osas 
eelnevalt kokku või võtavad aluseks 
komisjoni poolt heakskiidetud 
vahenduskeskuste nimekirja.
Komisjon hoiab 0,5% programmi 
„Horisont 2020”eelarvest projektide 
jaoks, mida ei ole algselt heaks kiidetud 
ning mis vaidlustusmenetluse tulemusena 
saavad positiivse hinnangu.
__________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus koostab tihedas 
koostöös liikmesriikidega käesoleva 
määruse kohaselt komisjoni või 
asjaomase rahastamisasutuse ning 
osalejate vahel sõlmitavate 
toetuslepingute näidised, võttes arvesse 
asjaomase rahastamisskeemi tunnuseid.

Or. en

Selgitus

Erinevalt seitsmenda raamprogrammi osalemiseeskirjadest (artikli 19 lõige 8) ei ole komisjon 
käesolevas ettepanekus toetuslepingute näidiste koostamist otseselt ette näinud Vormikohased 
lepingud tagavad osalejatele suurema õiguskindluse, kuna nendes esitatakse projekti raames 
kehtivad tingimused ja kohustused.

Muudatusettepanek 347
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus teeb asjaomase meetme 
toetuslepingu teatavaks hiljemalt 
konkursikutse avaldamise ajal.

Or. en

Selgitus

Osalejatel on vaja kindlustunnet nende tingimuste suhtes, mis konkreetse meetme puhul 
kehtivad. Seetõttu tuleks võimalikult laialdaselt kasutada näidislepinguid. Ka toetuslepingu 
tingimused tuleb teatavaks teha juba konkursikutse avaldamise ajal.

Muudatusettepanek 348
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus sõlmib osalejatega 
toetuslepingu.

1. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus sõlmib osalejatega 
toetuslepingu. Komisjon koostab tihedas 
koostöös liikmesriikidega käesoleva 
määruse kohase toetuslepingu näidise.

Or. de

Muudatusettepanek 349
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus tagab, et taotluse 
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esitamise tähtaja ja toetuslepingu 
sõlmimise või toetusotsuse tegemise 
vaheline aeg ei oleks pikem kui kuus 
kuud. Seda aega võib pikendada 
põhjendatud erandjuhtudel. Komisjon 
peaks koos projektitaotluse kättesaamist 
kinnitava teatega teatavaks tegema 
esialgse ajakava, mis hõlmab menetluse 
põhietappe kuni lepingu sõlmimiseni 
välja.

Or. de

Selgitus

Taotluse esitamisest kuni toetuse eraldamiseni kuluva aja piiramine, mis on vajalik ja peaks 
huvi programmi vastu suurendama, paneb kummagi osapoole suurema ajasurve alla. Ajakava 
aitab osalejatel aegsasti valmistuda menetluse konkreetseteks etappideks. Lisaks suurendab 
ajakava menetluse läbipaistvust.

Muudatusettepanek 350
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja, 
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
õigused ja kohustused. Lisaks nähakse 
sellega ette selliste õigussubjektide õigused 
ja kohustused, kellest meetme rakendamise 
käigus saavad osalejad.

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja, 
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
õigused ja kohustused. Lisaks nähakse 
sellega ette selliste õigussubjektide õigused 
ja kohustused, kellest meetme rakendamise 
käigus saavad osalejad. Toetusleping on 
vastavuses käesoleva määrusega ning 
määruse (EL) nr XX/XX [finantsmäärus] 
ja määruse (EL) nr XX/XX [delegeeritud 
määrus] sätetega. 

Or. en

Muudatusettepanek 351
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja, 
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
õigused ja kohustused. Lisaks nähakse 
sellega ette selliste õigussubjektide õigused 
ja kohustused, kellest meetme rakendamise 
käigus saavad osalejad.

2. Võttes arvesse ja järgides käesoleva 
määruse sätteid, nähakse toetuslepinguga 
ette osaleja, komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse õigused ja kohustused.
Lisaks nähakse sellega ette selliste 
õigussubjektide õigused ja kohustused, 
kellest meetme rakendamise käigus saavad 
osalejad.

Or. en

Selgitus

See muudatus peaks tagama toetuslepingu täieliku vastavuse käesolevale määrusele ja 
välistama lepingus igasuguste uute tõlgenduste kasutamise.

Muudatusettepanek 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja,
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
õigused ja kohustused. Lisaks nähakse 
sellega ette selliste õigussubjektide õigused 
ja kohustused, kellest meetme rakendamise 
käigus saavad osalejad.

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja
ning komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse õigused ja kohustused.
Lisaks nähakse sellega ette selliste 
õigussubjektide õigused ja kohustused, 
kellest meetme rakendamise käigus saavad 
osalejad, ning konsortsiumi koordinaatori 
roll ja ülesanded.

Or. en

Selgitus

See muudatus peaks tagama toetuslepingu täieliku vastavuse käesolevale määrusele ja 
välistama lepingus igasuguste uute tõlgenduste kasutamise. 
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Muudatusettepanek 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja, 
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
õigused ja kohustused. Lisaks nähakse 
sellega ette selliste õigussubjektide õigused 
ja kohustused, kellest meetme rakendamise 
käigus saavad osalejad.

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja 
ning komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse õigused ja kohustused. 
Lisaks nähakse sellega ette selliste 
õigussubjektide õigused ja kohustused, 
kellest meetme rakendamise käigus saavad 
osalejad.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatule 
võib toetuslepinguga kehtestada osalejate 
õigused ja kohustused seoses 
kasutusõiguste, kasutamise ja levitamisega.

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatule 
võib tööprogrammi nõuete alusel
toetuslepinguga kehtestada osalejate 
õigused ja kohustused seoses 
kasutusõiguste, kasutamise ja levitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Marisa Matias

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

3 a. Kui teadusuuringuid tehakse 
rahvatervishoiuga seotud valdkonnas, 
peab toetusleping sisaldama tingimusi, 
mille kohaselt uurimistulemused tehakse 
sotsiaalselt vastutustundlikke 
litsentsimisstrateegiaid kasutades ELi 
kodanikele ja väljaspool liitu asuvatele 
inimestele paremini kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vajaduse korral kajastab toetusleping 
komisjoni soovituses Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta sätestatud üldpõhimõtteid.

4. Vajaduse korral sisaldab toetusleping
tingimusi, mis tagavad eetikapõhimõtete 
ja teadusuuringute tervikluse põhimõtete 
järgimise, sealhulgas sõltumatu 
eetikanõukogu loomise ja komisjoni
õiguse teostada eetikakontrolli ning 
sõltumatu teadusuuringute terviklust 
jälgiva nõukogu loomise ja komisjoni 
õiguse teostada teadusuuringute 
tervikluse kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vajaduse korral kajastab toetusleping 4. Vajaduse korral kajastab toetusleping 
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komisjoni soovituses Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta sätestatud üldpõhimõtteid.

komisjoni soovituses Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta sätestatud üldpõhimõtteid. Eelkõige 
hõlmab see meetmeid, millega edendada 
meeste ja naiste tasakaalustatud 
esindatust uurimisrühmade koosseisus 
ning tagada soolise aspekti asjakohane 
arvesse võtmine uurimistöö sisus.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vajaduse korral kajastab toetusleping 
komisjoni soovituses Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta sätestatud üldpõhimõtteid.

4. Vajaduse korral kajastab toetusleping 
komisjoni soovituses Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi 
kohta sätestatud üldpõhimõtteid ning 
määruse (EL) nr XX/XX [programm 
„Horisont 2020”] artiklis 15 sätestatud 
soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus tagab, et spetsiaalselt 
VKEdele mõeldud instrumendi 
projektikonkursside tulemustel põhinevate 
toetuslepingute puhul ei oleks aeg, mis 
jääb konkreetse projektikonkursi taotluste 
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esitamise määratud tähtaja ja 
toetuslepingu allkirjastamise või toetuse 
eraldamise otsuse vahele, pikem kui viis 
kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui teadusuuringuid tehakse 
rahvatervishoiuga seotud valdkonnas, 
peab toetusleping sisaldama tingimusi, 
mille kohaselt uurimistulemused tehakse 
sotsiaalselt vastutustundlikke 
litsentsimisstrateegiaid kasutades 
paremini kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vajaduse korral sisaldab toetusleping 
eetikapõhimõtete tagamist käsitlevaid 
sätteid, sealhulgas sätteid seoses sõltumatu 
eetikanõukogu loomisega ning komisjoni 
õigusega auditeerida eetikapõhimõtete 
järgimist.

5. Vajaduse korral, kuid tingimata kõigi 
julgeolekuuringute valdkonna projektide 
puhul sisaldab toetusleping 
eetikapõhimõtete tagamist käsitlevaid 
sätteid, sealhulgas sätteid seoses sõltumatu 
eetikanõukogu loomisega ning komisjoni 
õigusega auditeerida eetikapõhimõtete 
järgimist.
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Or. en

Muudatusettepanek 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vajaduse korral sisaldab toetusleping 
eetikapõhimõtete tagamist käsitlevaid 
sätteid, sealhulgas sätteid seoses sõltumatu 
eetikanõukogu loomisega ning komisjoni 
õigusega auditeerida eetikapõhimõtete 
järgimist.

5. Vajaduse korral sisaldab toetusleping 
eetikapõhimõtete ja põhiõiguste tagamist 
käsitlevaid sätteid, sealhulgas sätteid 
seoses sõltumatu eetikanõukogu loomisega 
ning komisjoni õigusega lasta läbi viia 
sõltumatu eetikakontroll.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Meetmete eritoetused võivad kooskõlas 
määruse (EL) nr XX/2012 [finantsmäärus] 
ja määrusega (EL) nr [delegeeritud määrus] 
olla osa partnerluse raamlepingust.

6. Erandjuhtudel ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võivad meetmete
eritoetused kooskõlas määruse (EL) nr
XX/XX [finantsmäärus] ja määrusega (EL) 
nr XX/XX [delegeeritud määrus] olla osa 
partnerluse raamlepingust.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Gunnar Hökmark

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

Artikkel 16 a
Ajavahemik taotluse esitamisest toetuse 

määramiseni
Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus tagab, et aeg, mis jääb 
konkreetse projektikonkursi taotluste 
esitamise määratud tähtaja ja 
toetuslepingu allkirjastamise või toetuse 
eraldamise otsuse vahele, ei oleks 
üldjuhul pikem kui neli kuud, kuid jääks 
võimalus pikendada toetuslepingu 
allkirjastamiseni kuluvat ajavahemikku 
maksimaalselt kuue kuuni.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Kui teadusuuringuid tehakse 
rahvatervishoiuga seotud valdkonnas, 
peab toetusleping sisaldama tingimusi, 
mille kohaselt uurimistulemused tehakse 
sotsiaalselt vastutustundlikke 
litsentsimisstrateegiaid kasutades ELi 
kodanikele ja mittekodanikele paremini 
kättesaadavaks.

Or. de

Selgitus

Avaliku sektori rahaliste vahendite abil saadud uurimistulemused peaksid olema kõikidele 
kättesaadavad. ELi teadusuuringute eeskirjades tuleks seetõttu rõhutada mitte ainult 
teaduslikku tipptaset, vaid ka sotsiaalset kasulikkust. Sellega seoses on oluline ka elutähtsate 
ravimite üleüldise kättesaadavuse tagamine.
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Muudatusettepanek 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus tagab, et aeg, mis jääb 
konkreetse projektikonkursi taotluste 
esitamise määratud tähtaja ja 
toetuslepingu allkirjastamise või toetuse 
eraldamise otsuse vahele, ei oleks pikem 
kui kuus kuud. Teatavate kontsortsiumite 
keerukuse tõttu tuleks vähemalt neli kuud 
sellest ajavahemikust jätta osalejatele 
toetusettepaneku aktsepteerimiseks. Aega 
võib erandjuhtudel pikendada ühe kuu 
võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Ajavahemik taotluse esitamisest toetuse 

määramiseni
1. Aeg läbirääkimisettepaneku esitamisest 
kuni toetuse määramiseni on keskmiselt 
kuus kuud. Aeg, mis kulub komisjonil 
sisemiseks menetluseks, sealhulgas kogu 
asjassepuutuva teabe ja dokumentatsiooni 
ettevalmistamine, toetuslepingute 
hindamine ja allkirjastamine, on kokku 
maksimaalselt 60 tööpäeva. Osalejatele 
antakse kokku vähemalt 60 tööpäeva, et 



PE492.762v01-00 142/158 AM\907542ET.doc

ET

valmistada ette kogu asjakohane vajalik 
teave ja dokumentatsioon.
2. Iga konkursi olemusest sõltuvalt tuleks 
hoolikalt kaaluda kaheetapilise 
hindamismenetluse kohaldamist, et 
vähendada kulusid nende taotluste 
ettevalmistamise arvelt, mida heaks ei 
kiideta. Kaheetapilise menetluse puhul 
võtaks toetuse määramine aega keskmiselt 
üheksa kuud. Kaheetapilise menetluse 
puhul peaks taotluste esitamise vorm 
olema järjepidev ning taotlejatel peab 
olema piisavalt aega, et valmistuda 
menetluse teiseks etapiks. 
3. Komisjon püüab otsuseid teha või 
teabenõudeid esitada võimalikult kiiresti. 
Komisjon väldib olukorda, kus osalejatelt 
nõutakse algselt heakskiidetud pakkumise 
osade uuesti koostamist või nende üle 
läbirääkimiste pidamist, kui see ei ole 
mõistlik ega põhjendatud.
4. Osalejatele antakse piisavalt aega, et 
valmistada ette projektideks vajalik teave 
ja dokumendid.
5. Komisjon võtab taotluse dokumentide 
väljatöötamisel ja tähtaegade 
kehtestamisel arvesse asjaolu, et VKEdel 
ja ülikooli õppejõududel on tavaliselt vähe 
spetsiifilist suutlikkust 
haldusdokumentide koostamiseks, või 
puudub see neil täielikult. Taotlustes, 
toetuslepingutes või täiendavates 
dokumentides tuleks vältida kordusi. 
Komisjon ei nõua osalejatelt teavet, mis 
on juba haldusteenistuste käsutuses, välja 
arvatud juhul, kui seda on vaja 
ajakohastada. Sellega seoses kohaldab 
komisjon nn ühe korra põhimõtet, mille 
puhul mõni administratsiooni üksus ei 
tohiks kord juba administratsioonile 
esitatud teavet enam nõuda, s.t et 
ettevõtteid ei tohiks kohustada esitama 
ikka ja jälle teavet, mille ametiasutused on 
juba teist teed kaudu saanud.
6. Komisjon püüab võimaluse korral 
vältida konkursi korraldamist ajal, mil 
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võimalikud osalejad peavad dokumente 
esitama ülikoolide ja ettevõtete tavalisel 
puhkuste ajal.
7. Komisjon püüab vähendada aega, mis 
kulub pärast toetuslepingu sõlmimist 
vajalike dokumentide ettevalmistamiseks, 
15 tööpäevale.
8. Asjakohastel juhtudel, näiteks VKEde 
puhul, võib komisjon vajaduse korral 
osaliselt või täielikult tühistada osalejate 
kohustuse esitada tõendavaid dokumente, 
kui need dokumendid on talle juba muu 
menetluse käigus hiljuti esitatud ning 
tingimusel, et asjaomased dokumendid 
esitati teataval kindlaksmääratud ajal 
ning on endiselt kehtivad. Sellistel 
juhtudel võidakse nõuda, et asjaomane 
osaleja kinnitaks vandega, et tõendavad 
dokumendid esitati juba varasema
menetluse käigus (kinnitamata) ning et 
tema olukorras ei ole aset leidnud 
muutusi.
9. Komisjonil ei ole õigust nõuda, et 
osalejad esitaksid fakte või andmeid, mida 
komisjon saab lihtsalt ja tasuta 
kontrollida elektroonilisest autenditud 
andmebaasist (näiteks andmed ettevõtte 
kohta). 
10. Komisjon ei kehtesta ühelegi 
projektikonkursile esitatavate taotluste 
piirarvu.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
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Ajavahemik taotluse esitamisest toetuse 
määramiseni

Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus tagab, et aeg, mis jääb 
konkreetse projektikonkursi taotluste 
esitamise määratud tähtaja ja 
toetuslepingu allkirjastamise või toetuse 
eraldamise otsuse vahele, ei oleks pikem 
kui kuus kuud. Erandjuhtudel võib seda 
ajavahemikku pikendada ühe kuu võrra 
Sealjuures tuleb ette näha tagajärjed 
komisjonile ja osalejatele. Näiteks on 
komisjon pärast kuue kuu möödumist 
kohustatud tegema toetuslepingu ja 
osaleja saab heas usus uurimistööd 
alustada.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 b
Toetuse maksmise aeg

1. Osalejatele, kes on lõpetanud lepingu 
kohaselt tehtud töö, tuleks tasu maksta 
õigeaegselt.
2. Komisjon tagab, et osalejatele tasutakse 
30 päeva jooksul pärast vajalike 
dokumentide esitamist komisjonile. 
Komisjon teavitab projekti koordinaatorit 
ja projektis osalejaid eeskirjade eiramisest 
või lisadokumentide vajalikkusest 2 
nädala jooksul pärast teabe esitamist 
komisjonile. Juhul kui osalejad sellist 
teadaannet ei saa, on komisjonil kohustus 
kokkulepitud summa välja maksta. 
3. Komisjon kehtestab meetmed selle 
tagamiseks, et projektide koordinaatorid 
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jagaksid projektiraha kiiresti ning 
õiglaselt ja proportsionaalselt vastavalt 
toetuslepingule, ning et raha jagataks 
osalejate vahel vastavalt sellele, kui palju 
igale osalejale on määratud. Kui kõikide 
osalejate vahel ei ole eraldi kokku lepitud, 
ei hoia projekti koordinaatorid kinni 
eelmakseid ega jaga neid osadeks ilma 
projekti haldava ametniku heakskiiduta, 
eriti VKEde puhul. Niisugune kord peaks 
olema selgelt kirjas 
konsortsiumilepingutes ning sellel peaks 
olema projekti haldava ametniku 
heakskiit.
4. Pärast projekti koordinaatorile makse 
sooritamist annab komisjon osalejatele 
teada makstud summa ning makse 
sooritamise kuupäeva.
5. Kui üks osaleja või mitu osalejat ei ole 
lepinguga määratud tööd veel lõpetanud 
või ei ole esitanud projekti koordinaatorile 
või komisjonile nõutud teavet või 
dokumente, ei takista see projekti 
koordinaatoril teis(t)e osaleja(te) nimel 
komisjonile dokumente esitamast või ega 
komisjonil teis(t)ele osaleja(te)le makset 
tegemast. 
6. Kui projekti kaasatakse uusi osalejaid 
pärast seda, kui toetusleping on kokku 
lepitud, ei mõjuta see algsete 
lepinguosalistega kokku lepitud summat 
juhul, kui algsed osalejad on sellega nõus 
või kui nõutud töökoormus ei erine 
oluliselt kokkulepitust.
7. Komisjon rakendab hierarhilist 
kontrolliprotsessi, tagades toetusesaajate 
audiitorite vastavuse heakskiidetud 
standarditele ja programmi „Horisont 
2020” kontrollimise nõuetele. Sellega 
välditakse vajadust mitmekordse 
kontrollimise järele, mistõttu on 
haldusprotsess osalejatele selgem ja 
lihtsam. Komisjon ei nõua lisateavet, kui 
kontroll on juba toimunud.
8. EL peab andma aru oma 
maksekäitumisest ning esitama kaks 
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korda aastas statistika lõpetatud tööde 
makseaegade kohta. Makseaja all 
mõistetakse aega alates projekti lõplikust 
heakskiitmisest projekti koordinaatori ja 
projekti haldava ametniku poolt (see 
ajavahemik ei tohi omakorda ületada ühte 
kuud alates projekti lõpetamise 
kuupäevast) kuni selle hetkeni, kui 
väljamaksmisele kuuluv raha on 
laekunud osaleja pangakontole.
9. Osaleja taotlusel järgitakse 
toetuslepingutes ülikoolide ja ettevõtete 
töökalendrit. See puudutab näiteks eriti 
selliseid projekte, mille raames on vaja 
tööle võtta doktorante, kellel ei ole 
tõenäoliselt võimalik töötada keset 
semestrit. 

Or. en

Muudatusettepanek 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 c
Teabevahetus

1. Eetilise tunnustamise menetlus peab 
olema osalejatele ja taotlejatele 
läbipaistev, eriti kui projektide alustamine 
selle menetluse tõttu viibib. Taotluses juba 
esitatud teavet ei peaks olema vaja eetilise 
heakskiidu saamiseks uuesti sõnastada. 
Võimaluse korral kasutab komisjon 
heakskiidu andmiseks kogu teavet, mida 
taotleja(d) on juba pakkumise raames 
esitanud ning palub esitada lisateavet vaid 
siis, kui suudab põhjendada, et seda teavet 
on tingimata vaja.
2. Osalejad saavad suhelda otse oma 
projekti haldavate ametnikega, kui neil on 
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korduvaid probleeme projekti 
haldamisega või projekti koordinaatori 
tegevusega. Kui projekti haldav ametnik 
viibib eemal, tagab ta, et osalejatel on 
olemas tema asendaja kontaktid, et 
asendaja saaks projekti haldava ametniku 
puudumisel otsuseid teha. Vastavate 
komisjoni ametnike kontaktandmed 
peavad olema osalejatele kättesaadavad ja 
teatavaks tehtud.
3. Osalejate taotlusel ning selleks, et 
osalejad saaksid valmistuda edaspidisteks 
pakkumisteks, annab komisjon 
taotlejatele tagasisidet nende taotluste 
kohta, mida heaks ei kiidetud, tuues muu 
hulgas välja nende taotluste tugevad ja 
nõrgad küljed, mille on tuvastanud 
käesoleva määruse artiklis 37 nimetatud 
sõltumatud eksperdid. 

Or. en

Muudatusettepanek 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjaomane rahastamisasutus
võib osalejatega teabe vahetamiseks luua
turvalise elektroonilise süsteemi.
Kõnealuse süsteemi kaudu edastatud 
dokumenti, sealhulgas toetuslepingut, 
käsitatakse kõnealuse dokumendi 
originaalina, kui on kasutatud osaleja 
esindaja kasutajatunnust ja salasõna.
Selline identifitseerimine kehtib asjaomase 
dokumendi allkirjana.

Komisjon või asjaomane rahastamisasutus
loob osalejatega teabe vahetamiseks 
turvalise elektroonilise taotluste süsteemi, 
millega taotlejatele antakse hõlpsasti 
kättesaadavas vormingus teavet taotluste 
üksikasjade ja menetlemise ajakava 
kohta. Selle süsteemi kaudu antakse 
taotlejatele tagasisidet, et nad teaksid, 
millal on oodata komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutuse otsust. Kõnealuse 
süsteemi kaudu edastatud dokumenti, 
sealhulgas toetuslepingut, käsitatakse 
kõnealuse dokumendi originaalina, kui on 
kasutatud osaleja esindaja kasutajatunnust 
ja salasõna. Selline identifitseerimine 



PE492.762v01-00 148/158 AM\907542ET.doc

ET

kehtib asjaomase dokumendi allkirjana.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus võib osalejatega teabe 
vahetamiseks luua turvalise elektroonilise 
süsteemi. Kõnealuse süsteemi kaudu 
edastatud dokumenti, sealhulgas 
toetuslepingut, käsitatakse kõnealuse 
dokumendi originaalina, kui on kasutatud 
osaleja esindaja kasutajatunnust ja 
salasõna. Selline identifitseerimine kehtib 
asjaomase dokumendi allkirjana.

Komisjon loob osalejatega teabe 
vahetamiseks turvalise elektroonilise 
süsteemi kui ühtse kontaktpunkti. 
Kõnealuse süsteemi kaudu edastatud 
dokumenti, sealhulgas toetuslepingut, 
käsitatakse kõnealuse dokumendi 
originaalina, kui on kasutatud osaleja 
esindaja kasutajatunnust ja salasõna. 
Selline identifitseerimine kehtib asjaomase 
dokumendi allkirjana.

Or. de

Selgitus

Komisjoni hallatav ühtne turvaline andmebaasisüsteem, mis oleks mõeldud kõikidele 
osalejatele ning hõlmaks projektide haldamist alates taotluste esitamise etapist kuni projekti 
lõpetamiseni, võib märgatavalt suurendada läbipaistvust ja lihtsustada asjaajamist.

Muudatusettepanek 373
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus võib osalejatega teabe 
vahetamiseks luua turvalise elektroonilise 
süsteemi. Kõnealuse süsteemi kaudu 
edastatud dokumenti, sealhulgas 

Komisjon loob osalejatega teabe 
vahetamiseks turvalise elektroonilise 
süsteemi. Kõnealuse süsteemi kaudu 
edastatud dokumenti, sealhulgas 
toetuslepingut, käsitatakse kõnealuse 
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toetuslepingut, käsitatakse kõnealuse 
dokumendi originaalina, kui on kasutatud 
osaleja esindaja kasutajatunnust ja 
salasõna. Selline identifitseerimine kehtib 
asjaomase dokumendi allkirjana.

dokumendi originaalina, kui on kasutatud 
osaleja esindaja kasutajatunnust ja 
salasõna. Selline identifitseerimine kehtib 
asjaomase dokumendi allkirjana.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjaomane rahastamisasutus 
võib osalejatega teabe vahetamiseks luua
turvalise elektroonilise süsteemi. 
Kõnealuse süsteemi kaudu edastatud 
dokumenti, sealhulgas toetuslepingut, 
käsitatakse kõnealuse dokumendi 
originaalina, kui on kasutatud osaleja 
esindaja kasutajatunnust ja salasõna. 
Selline identifitseerimine kehtib asjaomase 
dokumendi allkirjana.

Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus loob osalejatega teabe
vahetamiseks turvalise elektroonilise 
süsteemi. Kõnealuse süsteemi kaudu 
edastatud dokumenti, sealhulgas 
toetuslepingut, käsitatakse kõnealuse 
dokumendi originaalina, kui on kasutatud 
osaleja esindaja kasutajatunnust ja 
salasõna. Selline identifitseerimine kehtib 
asjaomase dokumendi allkirjana.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Osalejad võivad komisjonile esitada 
täpsustusi või tõlgendusi seoses 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
osalemiseeskirjade rakendamisega. Juhul 
kui komisjon nendele kahe kuu jooksul ei 
vasta, loetakse õigeks osaleja seisukoht.
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Or. fr

Selgitus

Paljud osalejad kurdavad, et komisjoni vastust osalemiseeskirjade kohaldamist käsitlevatele 
täpsustavatele või tõlgenduslikele küsimustele tuleb kas väga kaua oodata või komisjon ei 
vasta üldse. Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse komisjoni ja toetusesaajate 
vahekorda selles osas paremini tasakaalustada.

Muudatusettepanek 376
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes oma võlgade eest.
Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
asjaoludest, mis võivad mõjutada meetme 
rakendamist või liidu huve.

2. Osalejad ei tohi võtta käesoleva 
määruse ja toetuslepinguga vastuolus 
olevaid kohustusi. Kui osaleja ei täida 
meetme tehnilise rakendamise kohustusi, 
peavad kohustused täitma teised osalejad 
ilma liidu täiendava toetuseta, välja arvatud 
juhul, kui komisjon või rahastamisasutus 
nad sellest kohustusest sõnaselgelt 
vabastab. Kui fondi käsitlevate sätetega ei 
ole ette nähtud teisiti, vastutab iga osaleja
seoses tegevusega, mis on oluline meetme 
tehniliseks teostamiseks, üksnes oma 
võlgade eest. Iga osaleja finantsvastutus 
seoses toetuslepingus ja/või 
konsortsiumilepingus sisalduvate 
konfidentsiaalsete kokkulepete 
rikkumisega ei piirdu osaleja enda 
võlgadega. Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
asjaoludest, mis võivad mõjutada meetme 
rakendamist või liidu huve.

Or. en

Selgitus

Meetmes osaleja vastutus ei saa piirduda vaid tema enda võlgadega, juhul kui tegemist on 
konfidentsiaalse lepingusätte rikkumisega, puudutagu see tausta või esiplaani.
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Muudatusettepanek 377
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes oma võlgade eest. 
Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
asjaoludest, mis võivad mõjutada meetme 
rakendamist või liidu huve.

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes nende rahaliste 
vahendite eest, mida tema on otseselt 
saanud. Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
asjaoludest, mis võivad mõjutada meetme 
rakendamist või liidu huve.

Or. en

Selgitus

„Oma võlgade” mõistet on vaja täpsustada. Kui eeldada, et projektis osalejatel on ühine 
mitmetaoline vastutus projekti tehnilise teostamise eest, võiks „oma võlgade” mõistet 
laiendada ka nendele võlgadele, mis tekivad seetõttu, et mõni osaleja ei täida selle ühise 
mitmetaolise tehnilise vastutuse raames oma kohustusi. Osaleja ei peaks aga vastutama nende 
rahaliste vahendite eest, mida tema ise ei ole otse saanud.

Muudatusettepanek 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
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osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes oma võlgade eest. 
Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
asjaoludest, mis võivad mõjutada meetme 
rakendamist või liidu huve.

osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes otseselt saadud 
rahaliste vahendite eest. Osalejad tagavad 
komisjoni või rahastamisasutuse 
teavitamise kõigist asjaoludest, mis võivad 
mõjutada meetme rakendamist või liidu 
huve.

Or. en

Selgitus

„Oma võlgade” mõistet on vaja täpsustada. Projektis osalejatel on ühine vastutus. Vaja on 
vältida olukorda, kus ühel osalejal tekib „oma võlg”, kuna teine osaleja ei täida oma 
kohustusi, nagu peaks. Osaleja ei peaks aga eales vastutama nende rahaliste vahendite eest, 
mida tema ise ei ole otse saanud.

Muudatusettepanek 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes oma võlgade eest. 
Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
asjaoludest, mis võivad mõjutada meetme 
rakendamist või liidu huve.

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes oma võlgade eest. 
Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
tõsistest asjaoludest, mis võivad mõjutada 
meetme rakendamist või liidu huve.

Or. en
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Muudatusettepanek 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Osalejad rakendavad meetme ja võtavad 
kõik selleks vajalikud ja põhjendatud 
meetmed. Neil on meetme rakendamiseks 
vajalikud asjakohased vahendid. Kui see 
on meetme rakendamiseks vajalik, võivad 
nad paluda kolmandatel isikutel, sealhulgas 
alltöövõtjatel, teha teatava osa tööst või 
võivad kasutada kolmandate isikute 
vahendeid mitterahaliste toetuste näol 
vastavalt toetuslepingus kehtestatud 
tingimustele. Osaleja vastutab tehtud töö 
eest ainuisikuliselt komisjoni või 
asjaomase rahastamisasutuse ning muude 
osalejate ees.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepinguga kindlaksmääratud juhtudel.

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepinguga kindlaksmääratud juhtudel, 
välja arvatud juhud, mida ei ole lepingu 
jõustumise ajal võimalik täpselt ette näha.
Selleks taotletakse eelnevalt komisjoni 
nõusolekut; nõusoleku andmisest ei tohi 
põhjendamatult keelduda.

Or. en
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Selgitus

Vaja on teatavat paindlikkust, kuna eeskirja jäik rakendamine võib ohustada meetme 
tulemuse saavutamist. Meetme käigus ja uurimistöö edenedes võib ilmneda, et mõne tegevuse 
kohta on vaja paindlikult teha alltöövõtuleping, kuid seda vajadust ei olnud võimalik ette 
näha toetuslepingu jõustumise ajal.

Muudatusettepanek 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepinguga kindlaksmääratud juhtudel.

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepinguga kindlaksmääratud juhtudel, 
välja arvatud juhud, mida ei ole lepingu 
jõustumise ajal võimalik täpselt ette näha.
Selleks taotletakse eelnevalt komisjoni 
nõusolekut; nõusoleku andmisest ei tohi 
põhjendamatult keelduda.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepinguga kindlaksmääratud 
juhtudel.

4. Alltöövõtulepinguid sõlmitakse meetme 
teatavate osade rakendamiseks üksnes 
toetuslepingu näidisega kindlaksmääratud 
juhtudel.

Or. en
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Muudatusettepanek 384
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandad isikud (v.a alltöövõtjad) 
võivad teha osa osaleja tööst meetme 
raames, tingimusel et kolmas isik ja tehtav 
töö on märgitud toetuslepingusse.

Teatavat (avaldamisele mittekuuluvat) 
hulka kolmandaid isikuid (projekti
alltöövõtjad nende hulka ei kuulu), kes
võivad teha osa uurimistööst, saab 
eelarves arvesse võtta tingimusel, et nende 
osalemine on ära märgitud toetuslepingus.

Or. pl

Selgitus

Projekti koordinaator ei ole suuteline ette nägema kõiki projekti teostamisega seonduvaid 
vajadusi, eriti kui tegemist on teenustega, millel pole teaduslikku tähtsust.

Muudatusettepanek 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Osalejad järgivad nende riikide 
õigusnorme ja eetikanõudeid, kus meedet 
rakendatakse. Vajaduse korral taotlevad 
osalejad enne meetme alustamist 
asjaomaste riiklike või kohalike 
eetikakomiteede heakskiitu.

9. Osalejad järgivad nende liidu 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
õigusnorme ja eetikanõudeid, kus meedet 
rakendatakse. Vajaduse korral taotlevad 
osalejad enne meetme alustamist 
asjaomaste riiklike või kohalike 
eetikakomiteede heakskiitu. Kolmandates 
riikides teostatavad ja komisjoni poolt 
rahastatavad meetmed peavad olema 
kooskõlas liidu õigusnormidega

Or. en
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Muudatusettepanek 386
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Osalejad järgivad nende riikide 
õigusnorme ja eetikanõudeid, kus meedet 
rakendatakse. Vajaduse korral taotlevad 
osalejad enne meetme alustamist 
asjaomaste riiklike või kohalike 
eetikakomiteede heakskiitu.

9. Osalejad järgivad nende riikide 
õigusnorme ja eetikanõudeid ning 
teadusuuringute tervikluse põhimõtteid, 
kus meedet rakendatakse. Vajaduse korral 
taotlevad osalejad enne meetme alustamist 
asjaomaste riiklike või kohalike 
eetikakomiteede heakskiitu.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mis tahes konsortsiumi liikmed, kes 
soovivad meetmes osaleda, määravad endi 
seast ühe liikme koordinaatoriks, kes 
märgitakse toetuslepingusse.

1. Mis tahes konsortsiumi liikmed, kes 
soovivad meetmes osaleda, määravad endi 
seast ühe liikme koordinaatoriks, kes 
märgitakse toetuslepingusse.

Koordinaator on kohustuslik kontaktisik 
konsortsiumi liikmete vahel, ta esindab 
konsortsiumi suhetes komisjoniga või 
asjaomase rahastamisasutusega ning 
jälgib, et konsortsiumi liikmed täidaksid 
toetuslepingust tulenevaid kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Silvia-Adriana Ţicău

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

1. Mis tahes konsortsiumi liikmed, kes 
soovivad meetmes osaleda, määravad endi 
seast ühe liikme koordinaatoriks, kes 
märgitakse toetuslepingusse.

1. Mis tahes konsortsiumi liikmed, kes 
soovivad meetmes osaleda, määravad endi 
seast ühe liikme koordinaatoriks, kes 
märgitakse toetuslepingusse.

Koordinaator on peamine kontaktisik 
konsortsiumi liikmete vahel, ta esindab 
konsortsiumi suhtluses komisjoni või 
asjaomaste rahastamisasutustega ning 
jälgib, et konsortsiumi liikmed täidaksid 
toetuslepingust tulenevaid kohustusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meetmes osalevad konsortsiumi liikmed 
sõlmivad sisekokkuleppe (edaspidi 
„konsortsiumikokkulepe”), välja arvatud 
tööprogrammi või -kava või 
konkursikutsega ettenähtud 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

2. Meetmes osalevad konsortsiumi liikmed 
sõlmivad sisekokkuleppe (edaspidi 
„konsortsiumikokkulepe”), milles 
sätestatakse konsortsiumi liikmete õigused 
ja kohustused. See ei takista aga 
konsortsiumi liikmetel eraldi suhtlemast 
komisjoni või asjaomase 
rahastamisasutusega, eriti kui neil on 
kahtlusi koordinaatori tegevuse suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon avaldab ühes 
projektikonkursi kuulutusega ka suunised 
seoses tähtsaimate küsimustega, mida 
osalejad võivad käsitleda oma 
konsortsiumikokkulepetes. 

Or. de

Selgitus

Ka käimasoleval perioodil kasutatakse suuniseid ja konsortsiumikokkuleppe näidist juba 
sageli ning see on ennast ka õigustanud. Seetõttu tuleks need võtta standardnõudena 
raamprogrammi „Horisont 2020” osalemiseeskirjadesse.

Muudatusettepanek 391
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Konsortsium võib teha ettepanekuid 
osaleja lisamise või väljajätmise kohta 
kooskõlas toetuslepingu vastavate sätetega, 
tingimusel et selline muudatus vastab 
osalemistingimustele, ei mõjuta 
negatiivselt meetme rakendamist ega ole 
vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

3. Konsortsium võib teha ettepanekuid 
osaleja lisamise või väljajätmise või 
koordinaatori väljavahetamise kohta 
kooskõlas toetuslepingu ja 
konsortsiumikokkuleppe vastavate 
sätetega, tingimusel et selline muudatus 
vastab osalemisreeglitele, ei mõjuta 
negatiivselt meetme rakendamist ega ole 
vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

Or. en


