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Muudatusettepanek 577
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja vajaduse korral 
rahastamisasutused võivad nimetada 
sõltumatud eksperdid, kes hindavad 
taotlusi või annavad nõu või abistavad:

1. Komisjon ja vajaduse korral 
rahastamisasutused koostavad 
liikmesriikide taotluste põhjal nimekirja 
vormis nende sõltumatute ekspertide 
andmebaasi, kes esindavad asjaomasesse 
klassifikatsiooni kuuluvaid 
teadusvaldkondi. Kõnealusest nimekirjast 
valitud hindajad osalevad järgmistes 
tegevustes:

Or. pl

Selgitus

Sissejuhatavat osa tuli täpsustada.

Muudatusettepanek 578
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja vajaduse korral
rahastamisasutused võivad nimetada
sõltumatud eksperdid, kes hindavad 
taotlusi või annavad nõu või abistavad:

1. Komisjon ja rahastamisasutused 
nimetavad sõltumatud eksperdid, kes 
hindavad taotlusi või annavad nõu või 
abistavad:

Or. en

Muudatusettepanek 579
Adam Gierek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotluste hindamisel; a) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 580
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määruse (EL) nr XX/XX [programm 
„Horisont 2020”] ning varasemate teadus-
ja/või innovatsiooniprogrammide alusel 
võetavate meetmete rakendamise 
jälgimisel;

b) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 581
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teadus- ja innovatsiooniprogrammide 
hindamisel;

d) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. pl

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teadus- ja innovatsiooniprogrammide 
hindamisel;

(d) teadus- ja innovatsiooniprogrammide 
hindamisel, korraldades muu hulgas 
võrdlevaid uuringuid nende riikidega, 
kelle teadus- ja arendustegevus on 
tipptasemel;

Or. en

Muudatusettepanek 583
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) liidu teadus- ja innovatsioonipoliitika 
kujundamisel, sealhulgas tulevaste 
programmide ettevalmistamisel.

e) liidu teadus- ja innovatsioonipoliitika 
väljatöötamisel, sealhulgas tulevaste 
programmide ettevalmistamisel.

Or. pl

Selgitus

Sõltumatute ekspertide rühm tuleks moodustada kokkuleppel liikmesriikidega, kasutades 
selleks andmebaasi, mis sisaldab konkreetsete teadusvaldkondadega seotud nimesid.

Muudatusettepanek 584
Hermann Winkler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste, 
sealhulgas keelteoskuse alusel. Sellega 
tagatakse, et hinnata saab ka muus kui 
inglise keeles esitatud projektide 
ettepanekuid. Nende ekspertide oskused, 
kogemused ja teadmised vastavad 
käsitlemisel oleva projekti prioriteetidele.
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

Or. de

Selgitus

Reaalne võimalus esitada projekte muus kui inglise keeles tuleks anda eelkõige VKEdele. Seni 
on sellistel taotlustel olnud vähe edu ainuüksi keelepõhjustel. Ekspertidel, kes hindavad 
projekte prioriteedi “Juhtpositsioon tööstuses” raames, peaks selles valdkonnas olema ka 
kogemusi. Sama kehtib ka teiste prioriteetide puhul.

Muudatusettepanek 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Sõltumatute ekspertide määramisel püüab 
komisjon saavutada eksperdirühmade 
tasakaalustatud koosseisu erinevate 
oskuste, teadmiste ja kogemuste lõikes, 
sõltuvalt tegevusvaldkonnast, ning 
tööstussektorist pärit ekspertide suure 
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osaluse. Juhul kui sõltumatutel ekspertidel 
tuleb tegeleda salastatud teabega, peavad 
nad enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

Or. en

Selgitus

Kuna esimene lause viitab ekspertide valiku kriteeriumitele, rõhutab teine lause 
eksperdirühmade tasakaalustatud koosseisu tähtsust. Oleks hea, kui prioriteetide 
“Juhtpositsioon tööstuses” ja “Ühiskonnaprobleemid” tegevuses osaleks rohkem 
tööstussektori taustaga hindajaid, kuna praegu on hindamisprotsess väga akadeemiline.

Muudatusettepanek 586
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Sõltumatute ekspertide määramisel püüab 
komisjon saavutada eksperdirühmade 
tasakaalustatud koosseisu erinevate 
oskuste, teadmiste ja kogemuste lõikes, 
sõltuvalt tegevusvaldkonnast. Juhul kui 
sõltumatutel ekspertidel tuleb tegeleda 
salastatud teabega, peavad nad enne 
ametisse nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Sõltumatute ekspertide määramisel püüab 
komisjon saavutada eksperdirühmade 
tasakaalustatud koosseisu erinevate 
oskuste, teadmiste ja kogemuste lõikes 
ning soolise esindatuse mõttes. Juhul kui 
sõltumatutel ekspertidel tuleb tegeleda 
salastatud teabega, peavad nad enne 
ametisse nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Sõltumatute ekspertide määramisel püüab 
komisjon saavutada eksperdirühmade 
tasakaalustatud koosseisu erinevate 
oskuste, teadmiste ja kogemuste lõikes 
ning soolise esindatuse mõttes, sõltuvalt 
tegevusvaldkonnast. Juhul kui sõltumatutel 
ekspertidel tuleb tegeleda salastatud 
teabega, peavad nad enne ametisse 
nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Ekspertide määramisel võetakse arvesse 
vajadust tagada valdkonnaülest käsitust 
ning esindada palju erinevaid teadmisi ja 
arvamusi. Juhul kui sõltumatutel 
ekspertidel tuleb tegeleda salastatud 
teabega, peavad nad enne ametisse 
nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Ekspertide valimisel tagab komisjon 
tasakaalu erinevate sidusrühmade 
esindajate vahel. Juhul kui sõltumatutel 
ekspertidel tuleb tegeleda salastatud 
teabega, peavad nad enne ametisse 
nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. en

Selgitus

Seitsmenda raamprogrammi puhul oli sagedane olukord, et eksperdirühmas oli vähe 
tööstusliku taustaga asjatundjaid. Seega tuleks tunnistada vajadust selliste hindajate järele, 
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kes teadusuuringuid hõlmavaid ettepanekuid hinnates toetaksid ka tööstusalast 
konkurentsivõimet. 

Muudatusettepanek 591
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.
Sõltumatute ekspertide ametisse 
nimetamisel arvestatakse soolist 
tasakaalu. 

Or. en

Muudatusettepanek 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel 
ning tasakaalustatud soolise ja 
geograafilise esindatuse põhjal. Juhul kui 
sõltumatutel ekspertidel tuleb tegeleda 
salastatud teabega, peavad nad enne 
ametisse nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. en



AM\907844ET.doc 11/122 PE492.788v01-00

ET

Muudatusettepanek 593
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel. 
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse lõikes 1 
nimetatud nimekirjast neile antud 
ülesannete täitmiseks vajalike oskuste, 
kogemuste ja teadmiste alusel. Juhul kui 
sõltumatutel ekspertidel tuleb tegeleda 
salastatud teabega, peavad nad enne 
ametisse nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. pl

Selgitus

Sõltumatute ekspertide rühm tuleks moodustada kokkuleppel liikmesriikidega, kasutades 
selleks andmebaasi, mis sisaldab konkreetsete teadusvaldkondadega seotud nimesid.

Muudatusettepanek 594
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
standardimisorganisatsioonidele või 
ettevõtjatele.

Sõltumatud eksperdid määratakse kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt
teadusvaldkondadele, mis on esindatud
asjakohastele organisatsioonidele, nagu 
riiklikele teadusagentuuridele, 
teadusasutustele, 
standardimisorganisatsioonidele või 
ettevõtjatele suunatud taotlustes.

Or. pl
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Selgitus

Sõltumatute ekspertide rühm tuleks moodustada kokkuleppel liikmesriikidega, kasutades 
selleks andmebaasi, mis sisaldab konkreetsete teadusvaldkondadega seotud nimesid.

Muudatusettepanek 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
standardimisorganisatsioonidele või 
ettevõtjatele.

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele ja 
piirkondlikele teadusagentuuridele, teadus-
ja tehnoloogiaasutustele, 
standardimisorganisatsioonidele või 
ettevõtlusorganisatsioonidele või 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
standardimisorganisatsioonidele või 

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
konkursikutsetele, mis on suunatud
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
ülikoolidele,
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ettevõtjatele. standardimisorganisatsioonidele, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele
või ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
standardimisorganisatsioonidele või 
ettevõtjatele.

Kandidaatide andmebaasi koostamiseks 
määratakse sõltumatud eksperdid kindlaks 
ja valitakse välja vastavalt 
konkursikutsetele, mis on suunatud 
üksikisikutele ja asjakohastele 
organisatsioonidele, nagu riiklikele 
teadusagentuuridele, teadusasutustele, 
ülikoolidele,
standardimisorganisatsioonidele või 
ettevõtjatele.

Or. es

Selgitus

Nende organisatsioonide nimekirjast, kust tuleks valida eksperte, ei tohiks välja jätta ülikoole.

Muudatusettepanek 598
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võib vajaduse korral ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
valida asjakohaste oskustega isiku 
väljastpoolt andmebaasi.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Läbipaistvuse tõttu peaks jääma kohustuslikuks ekspertide valimine ühisest andmebaasist. 

Muudatusettepanek 599
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjakohane rahastamisasutus 
võib vajaduse korral ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel valida asjakohaste 
oskustega isiku väljastpoolt andmebaasi.

Komisjon või asjakohane rahastamisasutus 
võib vajaduse korral ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel valida asjakohaste 
oskustega isiku väljastpoolt andmebaasi.
Komisjon teavitab nendest juhtudest 
nõuetekohaselt programmikomiteed.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjakohane rahastamisasutus 
võib vajaduse korral ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel valida asjakohaste 
oskustega isiku väljastpoolt andmebaasi.

Komisjon või asjakohane rahastamisasutus 
võib nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
ja võttes nõuetekohaselt arvesse 
kõnealuse juhu eripära valida asjakohaste 
oskustega eksperdi väljastpoolt 
andmebaasi. 

Or. es

Selgitus

Sellega piiratakse nende juhtude hulka, mille puhul võivad komisjon või rahastamisasutus 
valida eksperte väljastpoolt andmebaasi.
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Muudatusettepanek 601
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga programmi „Horisont 2020”alla 
kuuluva projekti ekspertkomisjoni 
liikmetest on vähemalt kaks viiendikku 
tööstusvaldkonna esindajad, kellel on 
asjakohased teadmised, välja arvatud 
Euroopa Teadusnõukogu alla kuuluvate 
projektide puhul. Iga programmi 
„Horisont 2020”alla kuuluva, 
konkreetselt VKEdele suunatud projekti 
ekspertkomisjoni liikmetest on vähemalt 
kaks viiendikku VKEde esindajad ning 
üks viiendik esindab ülejäänud 
tööstusvaldkonda, ning neil on mõlemal 
juhul asjakohased teadmised. 

Or. nl

Muudatusettepanek 602
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Kõikide osapoolte huvide, soolise 
tasakaalu ja geograafilise mitmekesisuse 
tagamiseks rakendatakse sõltumatute 
ekspertide nimetamisel sobivaid meetmeid.
Eelkõige tagab komisjon, et ühte 
konkreetset huvirühma ei esinda rohkem 
kui kolmandik valitsusvälistest 
ekspertidest. Võetakse asjakohaseid 
meetmeid, et takistada era- ja/või 
kaubanduslike huvide mõjulepääsu 
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eksperdirühmades.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Kõikide osapoolte huvide ning soolise 
tasakaalu ja geograafilise mitmekesisuse 
tagamiseks rakendatakse sõltumatute 
ekspertide nimetamisel sobivaid meetmeid.
Eelkõige võetakse asjakohaseid meetmeid, 
et takistada era- ja/või kaubanduslike 
huvide mõjulepääsu eksperdirühmades.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid. Samuti tagatakse, et 
ühtegi konkreetset huvirühma ei ole 
üleesindatud, sest selline olukord võiks 
õõnestada otsustamisprotsessi 
erapooletust.

Or. es
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Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse, et sõltumatute ekspertide valimisel on oluline saavutada 
õiglane tasakaal, tagades niiviisi olukorra, milles puudub huvide konflikt. 

Muudatusettepanek 605
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Soolise ja geograafilise tasakaalu 
tagamiseks rakendatakse sõltumatute 
ekspertide nimetamisel võimaluste piires
sobivaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Soolise ja geograafilise tasakaalu 
tagamiseks rakendatakse sõltumatute 
ekspertide nimetamisel võimaluste piires
sobivaid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Mõnesid kõrvalekaldeid liikmesriikide osalemisel ei saa täielikult seletada tipptasemete 
erinevustega. Need viitavad pigem sellele, et ettepanekute hindamise käigus oli probleeme 
lobitööga. Vaatamata sellele, kas tegemist on reaalse probleemiga või mitte, on teadlased 
selle siiski tuvastanud, nii et tuleb tagada igasugustest kahtlustest vaba hindamisprotsess.
Kõige asjakohasem lahendus oleks see, et on tagatud hindajate asjakohane geograafiline 
jaotus.
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Muudatusettepanek 607
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Soolise ja geograafilise tasakaalu 
tagamiseks rakendatakse sõltumatute 
ekspertide nimetamisel võimaluste piires
sobivaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Meeste ja naiste vahelise tasakaalu ning
geograafilise mitmekesisuse tagamiseks 
rakendatakse sõltumatute ekspertide 
nimetamisel sobivaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 609
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Mõistliku soolise tasakaalu tagamiseks 
rakendatakse sõltumatute ekspertide 
nimetamisel sobivaid meetmeid.

Or. en
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Selgitus

Nagu ka seitsmendas raamprogrammis, on meeste ja naiste võrdne esindatus hindajate seas 
väga oluline eesmärk, mis vastab programmi “Horisont 2020” käsitleva määruse artiklile 15.
Samas ei kuulu programmi ”Horisont 2020” oluliste eesmärkide hulka geograafiline 
tasakaal. 

Muudatusettepanek 610
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Soolise tasakaalu, liikmesriikide 
tasakaalustatud esindatuse ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

Or. ro

Muudatusettepanek 611
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Soolise tasakaalu ja geograafilise 
mitmekesisuse tagamiseks rakendatakse 
sõltumatute ekspertide nimetamisel 
sobivaid meetmeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 612
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega, 
mille kohta ta peab esitama arvamuse.

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega,
mille kohta ta peab esitama arvamuse, 
alustades tema ametialase tegevuse ja 
majanduslike huvide üksikasjaliku 
deklaratsiooni avaldamisega.
Sidusrühmadesse kuuluvaid isikuid või 
isikuid, kelle puhul esineb huvide 
konflikt, ei tohi isikuliselt ametisse 
nimetada.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega, 
mille kohta ta peab esitama arvamuse.

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega, 
mille kohta ta peab esitama arvamuse, 
nõudes selleks muu hulgas ekspertide 
ametialase tegevuse ja majanduslike 
huvide üksikasjaliku deklaratsiooni 
avaldamist, näiteks seoses patentide või 
osalusega aktsiakapitalis.
Sidusrühmadesse kuuluvaid isikuid või 
isikuid, kelle puhul esineb huvide 
konflikt, ei tohi isikuliselt ametisse 
nimetada.

Or. en
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Muudatusettepanek 614
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega, 
mille kohta ta peab esitama arvamuse.

3. Komisjon või asjakohane 
rahastamisasutus võtab kõik vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et eksperdil ei 
teki huvide konflikti seoses küsimusega, 
mille kohta ta peab esitama arvamuse. Üks 
võimalus sellise riski kaotamiseks on 
ametialase tegevuse ja majanduslike 
huvide kohta üksikasjaliku aruande 
avaldamine.

Or. es

Selgitus

Selles valdkonnas on vaja teavet, millega põhjendatakse komisjoni või rahastamisasutuse 
otsuseid, et välistada kahtlused huvide konflikti osas. 

Muudatusettepanek 615
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eksperte võib nimetada ametisse kogu 
programmi „Horisont 2020” kehtivuse 
ajaks ja neile määratakse konkreetsed 
ülesanded.

4. Eksperdid nimetatakse ametisse 
hiljemalt 2013. aasta lõpuks ning kogu 
programmi „Horisont 2020” kehtivuse 
ajaks ja neile määratakse konkreetsed 
ülesanded, mis hõlmavad projekti esialgset 
hindamist, selle rakendamise hindamist 
ning lõplikku hindamist.

Or. pl

Selgitus

Kuna programmi „Horisont 2020” algustähtaeg on 1. jaanuar 2014, peaks otsuste tegemise 
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eest vastutav sõltumatute ekspertide rühm olema selleks ajaks juba kinnitatud.

Muudatusettepanek 616
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon avaldab vähemalt kord aastas
komisjoni või rahastamisasutuste 
veebilehel nende isikuliselt ametisse 
nimetatud ekspertide nimed, kes on teda 
või rahastamisasutust määruse (EL) nr 
XX/XX (programm „Horisont 2020”) ja 
otsuse XX/XX/EL [eriprogramm] 
rakendamisel abistanud. Ekspertide nimed 
kogutakse, töödeldakse ja need avaldatakse 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

5. Komisjon avaldab komisjoni või 
rahastamisasutuste veebilehel nende
isikuliselt ametisse nimetatud sõltumatute 
ekspertide nimed (koos 
teadusvaldkonnaga, mida nad esindavad),
kes on teda või rahastamisasutust määruse 
(EL) nr XX/XX (programm „Horisont 
2020”) ja otsuse XX/XX/EL 
[eriprogramm] rakendamisel abistanud,
pärast nende ametisse nimetamist enne 
programmi „Horisont 2020” 
algustähtaega ning ajakohastab seda 
nimekirja vähemalt kord aastas.
Ekspertide nimed kogutakse, töödeldakse 
ja need avaldatakse vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 45/2001.

Or. pl

Selgitus

Ekspertide ajakohastatud nimekirja kindlal ja läbimõeldud koostamisel ning programmi 
„Horisont 2020” toetuste eraldamise protsessi läbipaistvusel on selge seos.

Muudatusettepanek 617
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui neid ühiselt saadud 
tulemusi ei saa asjaomase patendi- ja 
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need tulemused neile ühiselt. Osalejad 
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

muude intellektuaalomandi õiguste kaitse 
taotlemise, saamise või säilitamise 
eesmärgil ära jagada, võivad osalejad 
otsustada, et annavad tulemustega seotud 
omandiõigused ühele osalejale või et need 
tulemused jäävad nende ühisesse 
omandusse. Osalejad sõlmivad kokkuleppe 
kõnealuse ühisomandi jagamise ja 
kasutamise tingimuste kohta vastavalt 
toetuslepingust tulenevatele kohustustele.

Or. de

Selgitus

Osalemist reguleerivad eeskirjad peaksid hõlmama juhtusid, mil tulemusi ei saa ära jagada ja 
osalejad on ühisomanikud.

Muudatusettepanek 618
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 
need tulemused neile ühiselt. Osalejad
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui ühist leiutist, 
projekti või toodet ei ole võimalik 
asjaomase patendi- või muude 
intellektuaalomandi õiguste kaitse 
taotlemise, saamise ja/või säilitamise 
eesmärgil ära jagada, võivad osalejad 
otsustada loovutada oma tulemuste 
omandiõiguse ühele osalejale või nad 
võivad olla nende tulemuste ühised 
omanikud. Ühisomandi puhul sõlmivad 
ühisomanikud kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

Or. en
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Selgitus

Selguse huvides tuleks täpsustada, et osalejatel on võimalik loovutada ühised tulemused ka 
ühele osalejale.

Muudatusettepanek 619
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 
need tulemused neile ühiselt. Osalejad 
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, või kui ei ole 
võimalik asjaomase patendi- või muude 
intellektuaalomandi õiguste kaitse 
saamise ja/või säilitamise eesmärgil neid 
ühiselt saadud tulemusi üksteisest 
eraldada, kuuluvad need tulemused neile 
ühiselt. Osalejad sõlmivad kokkuleppe 
kõnealuse ühisomandi jagamise ja 
kasutamise tingimuste kohta vastavalt 
toetuslepingust tulenevatele kohustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 620
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 
need tulemused neile ühiselt. Osalejad 
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, või kui ei ole 
võimalik asjaomase patendi- või muude 
intellektuaalomandi õiguste kaitse 
taotlemise, saamise ja/või säilitamise 
eesmärgil seda ühist leiutist, projekti või 
toodet ära jagada, kuuluvad need 
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tulemused neile ühiselt. Osalejad sõlmivad 
kokkuleppe kõnealuse ühisomandi 
jagamise ja kasutamise tingimuste kohta 
vastavalt toetuslepingust tulenevatele 
kohustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 
need tulemused neile ühiselt. Osalejad 
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui ei ole võimalik 
asjaomase patendi- või muude 
intellektuaalomandi õiguste kaitse 
taotlemise, saamise ja/või säilitamise 
eesmärgil seda ühist leiutist, projekti või 
toodet ära jagada, kuuluvad need 
tulemused neile ühiselt. Osalejad sõlmivad 
kokkuleppe kõnealuse ühisomandi 
jagamise ja kasutamise tingimuste kohta 
vastavalt toetuslepingust tulenevatele 
kohustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad
need tulemused neile ühiselt. Osalejad
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, võivad nad 
otsustada, et nad loovutavad nende 
tulemuste omandiõiguse ühele osalejale 
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ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust
tulenevatele kohustustele.

või et need tulemused kuuluvad ühiselt
neile. Ühisomandi puhul sõlmivad 
osalejad kokkuleppe kõnealuse ühisomandi 
jagamise ja kasutamise tingimuste kohta 
vastavalt toetuslepingust tulenevatele 
kohustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 
need tulemused neile ühiselt. Osalejad 
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

2. Kui mitu meetmes osalejat toodavad 
ühiselt tulemusi ja kui nende osa selles töös 
ei saa kindlaks määrata, kuuluvad need 
tulemused neile ühiselt. Osalejad sõlmivad 
kokkuleppe kõnealuse ühisomandi 
jagamise ja/või ühisomandi kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

Or. de

Muudatusettepanek 624
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 
need tulemused neile ühiselt. Osalejad 
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

2. Kui mitu meetmes osalejat toodavad
ühiselt tulemusi ja kui nende osa selles töös 
ei saa kindlaks määrata, kuuluvad need 
tulemused neile ühiselt. Osalejad sõlmivad 
kokkuleppe selle kohta, kuidas kõnealust 
ühisomandit jagada, ja/või selle 
kasutamise tingimuste kohta vastavalt 
toetuslepingust tulenevatele kohustustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 625
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste 
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse, järgmistel tingimustel:

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus kasutada nende ühisomandis 
olevaid teadmisi mittekaubanduslikel 
eesmärkidel, nagu siseses teadus- ja 
koolitustegevuses, ilma kasutustasuta ja 
teis(t)e ühis(t)e omaniku (omanike) 
eelneva nõusolekuta.

Or. en

Muudatusettepanek 626
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste 
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse, järgmistel tingimustel:

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus kasutada ühisomandis olevaid
tulemusi asjakohaseks peetaval viisil 
siseses teadustegevuses 
mittekaubanduslikel eesmärkidel ja ilma 
kasutustasuta, ning kasutada 
kaubanduslikel eesmärkidel ja anda 
kolmandatele isikutele lihtlitsentse, kuid 
ilma õigusteta anda all-litsentse, järgmistel 
tingimustel:

Or. en
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Muudatusettepanek 627
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste 
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse, järgmistel tingimustel:

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus kasutada ühisomandis olevaid 
tulemusi, sealhulgas anda kolmandatele 
isikutele lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta 
anda all-litsentse, järgmistel tingimustel:

Or. en

Muudatusettepanek 628
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste 
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse, järgmistel tingimustel:

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, sealhulgas õiguseid, kuid 
mitte õigust anda all-litsentse.

Or. en

Selgitus

Eelnõu ühisomandit käsitlevate eeskirjade kohta, eelkõige põhikorra kohta, mille kohaselt 
tuleb kolmandatele isikutele antavatest lihtlitsentsidest eelnevalt teatada ja neid hüvitada, 
takistaks oluliselt ühisomandis oleva intellektuaalomandi õiguste kasutamist. Seega 
vähendaks võimalik ühisomand soovi teha ühiselt teadustööd. Selle otsuse peaksid tegema 
osalejad parema kokkuleppe saavutamiseks, põhinedes korral, mis edendab teadustöö 
tulemuste kasutamist.
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Muudatusettepanek 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste 
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse, järgmistel tingimustel:

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste 
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse järgmistel tingimustel:

Or. en

Muudatusettepanek 630
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teisi ühisomanikke teavitatakse 
eelnevalt;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 631
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teisi ühisomanikke teavitatakse 
eelnevalt;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 632
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teistele ühisomanikele pakutakse 
õiglast ja mõistlikku hüvitist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 633
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teistele ühisomanikele pakutakse 
õiglast ja mõistlikku hüvitist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teistele ühisomanikele pakutakse 
õiglast ja mõistlikku hüvitist.

(b) kui ühisomanikud nõuavad ühiselt 
saadud tulemuste kasutamist lubavate 
lihtlitsentside kolmandatele isikutele 
andmise eest hüvitist, on hüvitis õiglane ja 
mõistlik.

Or. en
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Muudatusettepanek 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teistele ühisomanikele pakutakse 
õiglast ja mõistlikku hüvitist.

(b) õiglastel ja mõistlikel tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Osalejad võivad lõigetest 1, 2 ja 3 
olenemata leppida kokku omandilist 
kuuluvust reguleeriva erineva korralduse. 

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse osalejatele teatav paindlikkus, tänu millele nad võivad 
tulemuste omandilise kuuluvuse suhtes leppida kokku eritingimused. See on eriti oluline 
VKEde jaoks. Kui meetme jaoks on vaja eriteadmisi või -tehnoloogiat, mis on üks VKE 
peamisest varast, peab VKE-l olema võimalik hoida selle vara turustamisõigused endale, et 
jääda konkurentsivõimeliseks.

Muudatusettepanek 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tulemusi saab rakendada tööstuses 
või kaubanduses, uurib kõnealuste 
tulemuste omanik võimalusi nende kaitseks 
ning võimaluse korral ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kaitseb neid 
asjakohase ajavahemiku jooksul ja 
asjakohase territoriaalse ulatuse piires 
piisavalt, võttes nõuetekohaselt arvesse 
enda ning teiste meetmes osalejate 
õigustatud huve, eriti ärihuve.

1. Kui tulemusi saab rakendada tööstuses 
või kaubanduses, võib kõnealuste 
tulemuste omanik uurida võimalusi nende 
kaitseks ning võimaluse korral ja 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib
neid mõistliku ajavahemiku jooksul ja 
asjakohase territoriaalse ulatuse piires 
piisavalt kaitsta, võttes nõuetekohaselt 
arvesse avalikku huvi ning enda ja teiste 
meetmes osalejate õigustatud huve, eriti 
ärihuve.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tulemusi saab rakendada tööstuses 
või kaubanduses, uurib kõnealuste 
tulemuste omanik võimalusi nende kaitseks 
ning võimaluse korral ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kaitseb neid 
asjakohase ajavahemiku jooksul ja 
asjakohase territoriaalse ulatuse piires 
piisavalt, võttes nõuetekohaselt arvesse 
enda ning teiste meetmes osalejate 
õigustatud huve, eriti ärihuve.

1. Kui tulemusi saab rakendada või võib 
põhjendatult eeldada, et neid on võimalik 
rakendada tööstuses või kaubanduses, 
uurib kõnealuste tulemuste omanik 
võimalusi nende kaitseks ning võimaluse 
korral ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel kaitseb neid asjakohase 
ajavahemiku jooksul ja asjakohase 
territoriaalse ulatuse piires piisavalt, võttes 
nõuetekohaselt arvesse enda ning teiste 
meetmes osalejate õigustatud huve, eriti 
ärihuve.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või 
assotsieerunud riigis asuvale teisele 
õigussubjektile, teavitab ta komisjoni või 
rahastamisasutust enne kõnealuste 
tulemuste mis tahes viisil levitamist. 
Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks.

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust 
enne kõnealuste tulemuste mis tahes viisil 
levitamist. Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks, pidades silmas avalikku huvi 
ning võttes eesmärgiks tulemuste 
võimalikult laialdase levitamise. 

Or. en

Muudatusettepanek 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asuvale teisele õigussubjektile, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust 
enne kõnealuste tulemuste mis tahes viisil 
levitamist. Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asuvale teisele õigussubjektile, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust 
enne kõnealuste tulemuste mis tahes viisil 
levitamist. Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib omanikust osaleja 
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tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks.

nõusolekul võtta sellised tulemused enda 
omandisse ja võtta vajalikke meetmeid 
nende piisavaks kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asuvale teisele õigussubjektile, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust 
enne kõnealuste tulemuste mis tahes viisil
levitamist. Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks.

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul või tööstuslikul eesmärgil 
kasutada, ning kui ta ei kavatse tulemusi 
kaitse eesmärgil edasi anda liikmesriigis 
või assotsieerunud riigis asuvale teisele 
õigussubjektile, teavitab ta komisjoni või 
rahastamisasutust enne kõnealuste 
tulemuste mis tahes viisil levitamist. 
Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 642
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 



AM\907844ET.doc 35/122 PE492.788v01-00

ET

mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asuvale teisele õigussubjektile, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust 
enne kõnealuste tulemuste mis tahes viisil 
levitamist. Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks.

mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul või tööstuslikul eesmärgil 
kasutada, ning kui ta ei kavatse tulemusi 
kaitse eesmärgil edasi anda liikmesriigis 
või assotsieerunud riigis asuvale teisele 
õigussubjektile, teavitab ta komisjoni või 
rahastamisasutust enne kõnealuste 
tulemuste mis tahes viisil levitamist. 
Komisjon (liidu nimel) või 
rahastamisasutus võib võtta sellised 
tulemused enda omandisse ja võtta 
vajalikke meetmeid nende piisavaks 
kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osaleja võib keelduda nõusoleku 
andmisest üksnes juhul, kui ta suudab 
tõendada, et tema õigustatud huve võidakse 
märkimisväärselt kahjustada. Kõnealuseid 
tulemusi ei tohi levitada mingil viisil enne, 
kui komisjon või rahastamisasutus on
teinud sellekohase otsuse või on 
otsustanud võtta sellised tulemused enda 
omandisse ja on võtnud vajalikke
meetmeid nende piisavaks kaitseks. 
Toetuslepingus kehtestatakse sellekohased 
tähtajad.

Osaleja võib keelduda nõusoleku 
andmisest üksnes juhul, kui ta suudab 
tõendada, et tema õigustatud huve võidakse 
märkimisväärselt kahjustada. Kõnealuseid 
tulemusi ei tohi levitada mingil viisil enne, 
kui komisjon või rahastamisasutus on 
otsustanud, kas nad võtavad sellised 
tulemused enda omandisse või mitte, ja on 
võtnud asjakohaseid meetmeid nende 
piisavaks kaitseks. Toetuslepingus 
kehtestatakse sellekohased tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osaleja võib keelduda nõusoleku 
andmisest üksnes juhul, kui ta suudab 
tõendada, et tema õigustatud huve võidakse 
märkimisväärselt kahjustada. Kõnealuseid 
tulemusi ei tohi levitada mingil viisil enne, 
kui komisjon või rahastamisasutus on 
teinud sellekohase otsuse või on otsustanud 
võtta sellised tulemused enda omandisse ja 
on võtnud vajalikke meetmeid nende 
piisavaks kaitseks. Toetuslepingus
kehtestatakse sellekohased tähtajad.

Osaleja võib keelduda nõusoleku 
andmisest üksnes juhul, kui ta suudab 
tõendada, et tema õigustatud huve võidakse 
märkimisväärselt kahjustada. Kõnealuseid 
tulemusi ei tohi levitada mingil viisil enne, 
kui komisjon või rahastamisasutus on 
teinud sellekohase otsuse või on otsustanud 
võtta sellised tulemused enda omandisse ja 
on võtnud vajalikke meetmeid nende 
piisavaks kaitseks. Näidistoetuslepingus
kehtestatakse sellekohased tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 645
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset mõnel muul 
põhjusel kui see, et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust, 
kes võib kaitsmist jätkata või seda 
laiendada, võttes need tulemused enda 
omandisse. Osaleja võib keelduda 
nõusoleku andmisest üksnes juhul, kui ta 
suudab tõendada, et tema õigustatud huve 
võidakse märkimisväärselt kahjustada. 
Toetuslepingus kehtestatakse sellekohased 
tähtajad.

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset viie aasta jooksul 
pärast meetme lõppemist mõnel muul 
põhjusel kui see, et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust, 
kes võib omanikust osaleja nõusolekul 
kaitsmist jätkata või seda laiendada, võttes 
need tulemused enda omandisse. Komisjon 
või rahastamisasutus teeb selle kohta 
otsuse 45 päeva jooksul. Osaleja võib 
keelduda nõusoleku andmisest üksnes 
juhul, kui ta suudab tõendada, et tema 
õigustatud huve võidakse märkimisväärselt 
kahjustada. Toetuslepingus kehtestatakse 
sellekohased tähtajad.
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Or. en

Selgitus

DESCA koordinaatorite esitatud muudatusettepanekud.

Muudatusettepanek 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset mõnel muul 
põhjusel kui see, et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust, 
kes võib kaitsmist jätkata või seda 
laiendada, võttes need tulemused enda 
omandisse. Osaleja võib keelduda 
nõusoleku andmisest üksnes juhul, kui ta 
suudab tõendada, et tema õigustatud huve 
võidakse märkimisväärselt kahjustada. 
Toetuslepingus kehtestatakse sellekohased 
tähtajad.

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset, teavitab ta 
komisjoni või rahastamisasutust, kes võib 
kaitsmist jätkata või seda laiendada, võttes 
need tulemused enda omandisse. Osaleja 
võib keelduda nõusoleku andmisest üksnes 
juhul, kui ta suudab tõendada, et tema 
õigustatud huve võidakse märkimisväärselt 
kahjustada. Toetuslepingus kehtestatakse 
sellekohased tähtajad.

Or. en

Selgitus

Põhjused, mille pärast osaleja kavatseb kaitsest loobuda või ei püüa kaitset laiendada, ei 
puutu sellesse, kas komisjon või rahastamisasutus otsustavad kaitsmist jätkata või laiendada 
või mitte. 

Muudatusettepanek 647
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset mõnel muul 
põhjusel kui see, et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust, 
kes võib kaitsmist jätkata või seda 
laiendada, võttes need tulemused enda
omandisse. Osaleja võib keelduda 
nõusoleku andmisest üksnes juhul, kui ta 
suudab tõendada, et tema õigustatud huve 
võidakse märkimisväärselt kahjustada. 
Toetuslepingus kehtestatakse sellekohased 
tähtajad.

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset mõnel muul 
põhjusel kui see, et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust, 
kes võib kaitsmist jätkata või seda 
laiendada, võttes need tulemused enda 
omandisse. Osaleja võib keelduda 
nõusoleku andmisest üksnes juhul, kui ta 
suudab tõendada, et tema õigustatud huve 
võidakse märkimisväärselt kahjustada. 
Näidistoetuslepingus kehtestatakse 
sellekohased tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 648
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liidult rahalist toetust saanud 
osalejad annavad oma parima, et nende 
omandis olevaid tulemusi kasutataks 
edasistes teadusuuringutes või 
kaubanduslikel eesmärkidel, või lubavad 
neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 
teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 
edasiandmise ja litsentside andmise kaudu 
kooskõlas artikliga 41.

1. Kõik liidult rahalist toetust saanud 
osalejad annavad oma parima, et nende 
omandis olevaid tulemusi kasutataks 
edasistes teadusuuringutes või 
kaubanduslikel eesmärkidel, või lubavad 
neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 
teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 
edasiandmise ja litsentside andmise kaudu 
kooskõlas artikliga 41. Seda saaks teha 
näiteks selliste meetmete abil, nagu 
standardimine.

Or. en

Selgitus

Standardimisel on uurimistulemuste levitamises oluline osa, mistõttu tuleks seda eraldi välja 
tuua.
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Muudatusettepanek 649
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liidult rahalist toetust saanud 
osalejad annavad oma parima, et nende 
omandis olevaid tulemusi kasutataks
edasistes teadusuuringutes või 
kaubanduslikel eesmärkidel, või lubavad 
neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 
teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 
edasiandmise ja litsentside andmise kaudu 
kooskõlas artikliga 41.

1. Kõik liidult rahalist toetust saanud
osalejad annavad oma parima, et nende 
omandis olevaid tulemusi kasutataks või 
lubavad neid kõnealustel eesmärkidel 
kasutada teisel õigussubjektil, eelkõige 
tulemuste edasiandmise ja litsentside 
andmise kaudu kooskõlas artikliga 41.

Or. en

Selgitus

Vaata mõiste “kasutamine” kohta osalemist hõlmavate eeskirjade artiklisse 2 lisatud 
üksikasjalikumat määratlust. 

Muudatusettepanek 650
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liidult rahalist toetust saanud 
osalejad annavad oma parima, et nende 
omandis olevaid tulemusi kasutataks 
edasistes teadusuuringutes või 
kaubanduslikel eesmärkidel, või lubavad 
neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 
teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 
edasiandmise ja litsentside andmise kaudu 
kooskõlas artikliga 41.

1. Kõik liidult rahalist toetust saanud 
osalejad annavad oma parima, et nende 
omandis olevaid tulemusi kasutataks 
edasistes teadusuuringutes, 
arendustegevuses, innovatsioonis või 
kaubanduslikel eesmärkidel, või lubavad 
neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 
teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 
edasiandmise ja litsentside andmise kaudu 
kooskõlas artikliga 41.
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Or. en

Muudatusettepanek 651
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuslepinguga võib ette näha täiendavad 
kasutamiskohustused. Sellised täiendavad 
kohustused märgitakse tööprogrammi või -
kavasse.

Toetuslepinguga võib ette näha täiendavad 
kasutamiskohustused. Sellised täiendavad 
kohustused märgitakse tööprogrammi või -
kavasse. Kui tööprogrammi eesmärk on 
tegeleda suurte ühiskondlike 
probleemidega (tervishoid, 
kliimaküsimused, bioloogiline 
mitmekesisus), toimub tulemuste 
kasutamine, edasiandmine ja litsentside 
andmine vastavalt ülemaailmse 
juurdepääsu litsentsi põhimõtetele, et 
tagada innovaatiliste lahenduste 
võimalikult ulatuslik kasutuselevõtt 
üldsuse huvides ning edendada 
asjassepuutuvate isikute juurdepääsu 
uurimistulemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võttes arvesse mis tahes piiranguid 
seoses intellektuaalomandi kaitse, 
julgeolekueeskirjade ja õigustatud 
ärihuvidega, levitab iga osaleja tema 
omandis olevaid tulemusi sobivate 
vahenditega nii kiiresti kui võimalik. 

2. Võttes arvesse mis tahes piiranguid 
seoses intellektuaalomandi kaitse, 
julgeolekueeskirjade ja õigustatud 
ärihuvidega, levitab iga osaleja tema 
omandis olevaid tulemusi sobivate 
vahenditega nii kiiresti kui võimalik. 
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Toetuslepingus võidakse kehtestada 
sellekohased tähtajad.

Toetuslepingus võidakse kehtestada 
sellekohased tähtajad. Suurte ühiskondlike 
probleemidega seonduvas valdkonnas 
(tervishoid, kliimaküsimused, bioloogiline 
mitmekesisus) ei anta tulemuste 
kolmandatele isikutele litsentsimisel neile 
põhimõtteliselt ainuõigust, et võimaldada 
vahetut konkurentsi ning edendada seega 
ülemaailmset juurdepääsetavust.

Or. en

Muudatusettepanek 653
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuslepinguga võidakse ette näha 
täiendavad levitamiskohustused.

Toetuslepinguga võidakse ette näha 
täiendavad levitamiskohustused. Sellised 
täiendavad kohustused märgitakse 
tööprogrammi või -kavasse.

Or. en

Muudatusettepanek 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustel.
Muude tulemuste, sealhulgas 
uurimisandmete levitamise korral võib 
toetuslepinguga kehtestada tingimused, 
millega antakse avatud juurdepääs 
sellistele tulemustele, eelkõige ERC 
teostatavate eesliini teadusuuringute 

Teadusväljaannete kaudu levitamise puhul
edendatakse avatud juurdepääsu. 
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puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Or. en

Selgitus

Üldiselt antakse avatud juurdepääs teadusväljaannetele sel moel, et rahastatakse nende 
tasuta ja avatud juurdepääsu veebis. Avatud juurdepääs piirdub siiski vaid 
teadusväljaannetega. Juurdepääsu ja avatud juurdepääsu tulemustele käsitletakse raportööri 
raporti projekti muudatusettepanekus 85.

Muudatusettepanek 655
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Selline korraldus 
on automaatne ning selle eesmärk on 
tagada võimalikult kiiresti ELi poolt 
rahastatavatele teadusväljaannetele veebis 
tasuta juurdepääs või igal juhul kuue kuu 
jooksul pärast nende avaldamist 
teaduslikus ajakirjas. Kõik selle 
juurdepääsu andmisega seotud kulud 
kaetakse ELi rahalistest vahenditest.
Muude tulemuste, sealhulgas 
uurimisandmete levitamise korral võib 
toetuslepinguga kehtestada tingimused, 
millega antakse avatud juurdepääs 
sellistele tulemustele, eelkõige ERC 
teostatavate eesliini teadusuuringute puhul 
või muudes asjakohastes valdkondades, 
näiteks juhtudel, kui tegemist on üldist 
huvi pakkuvate kaalukate põhjustega, 
rahvatervise valdkonnas läbiviidud 
uurimuste tulemused tehakse vabalt 
kättesaadavaks.

Or. es
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Selgitus

Veebis võimaldatakse ELi teadusväljaannetele avatud juurdepääs võimalikult kiiresti või igal 
juhul kuue kuu jooksul pärast nende ilmumist teaduslikus ajakirjas. 

Muudatusettepanek 656
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse automaatselt avatud juurdepääs, 
välja arvatud juhul, kui erand on piisavalt 
põhjendatud ning toetuslepinguga 
kindlaks määratud tingimustel on ette 
nähtud teisiti. Vaikimisi kasutatavaks 
mudeliks saab see, et Euroopa Liidu 
kodanikele ja ettevõtetele antakse tasuta 
juurdepääs veebi üles pandud ELi poolt 
rahastatavatele teadusväljaannetele kuue 
kuu jooksul pärast nende avaldamist 
eelretsenseeritud teaduslikus ajakirjas. 
Kõik avatud juurdepääsuga seotud kulud 
kaetakse vajaduse korral liidu asjakohase 
rahastamisvahendi abil. Tuleks tugevdada 
digitaalsete infrastruktuuride ja 
teabehoidlate osatähtsust ja tegevust 
programmi „Horisont 2020” 
uurimistulemuste nähtavuse ja levitamise 
jaoks. Muude tulemuste, sealhulgas 
uurimisandmete levitamise korral võib 
toetuslepinguga kehtestada tingimused, 
millega antakse avatud juurdepääs 
sellistele tulemustele, eelkõige ERC 
teostatavate eesliini teadusuuringute puhul 
või muudes asjakohastes valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel ning vaikimisi, et 
teha liidu rahastatavad teadusväljaanded 
veebis üldsusele tasuta kättesaadavaks 
võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast nende tulemuste 
avaldamist eelretsenseeritud teaduslikus 
ajakirjas. Muude tulemuste, sealhulgas 
uurimisandmete levitamise korral
kehtestatakse toetuslepinguga tingimused, 
millega antakse avatud juurdepääs 
sellistele tulemustele, eelkõige ERC 
teostatavate eesliini teadusuuringute puhul 
või muudes avalikku huvi pakkuvates
valdkondades nagu rahvatervis, keskkond 
või muud olulised ühiskondlikud 
huvivaldkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamiseks 
kehtestatakse näidistoetusleping. 
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Or. en

Muudatusettepanek 659
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel ning vaikimisi, et 
teha liidu rahastatavad teadusväljaanded 
veebis üldsusele tasuta kättesaadavaks 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast nende 
avaldamist eelretsenseeritud teaduslikus 
ajakirjas. Muude tulemuste, sealhulgas 
uurimisandmete levitamise korral võib 
toetuslepinguga kehtestada tingimused, 
millega antakse avatud digitaalne
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 660
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
võidakse anda avatud juurdepääs 
publikatsioonidele, milles kirjeldatakse, 
tõlgendatakse või analüüsitakse 
programmi „Horisont 2020” rahastamise 
otsese tulemusena saadud andmeid, 
teadmisi või teavet, toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
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puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse püsivalt
avatud juurdepääs sellistele tulemustele, 
eelkõige ERC teostatavate eesliini 
teadusuuringute puhul või muudes 
asjakohastes valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 661
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele. Avatud 
juurdepääsu andmist uurimistulemustele 
piiratakse, et tagada intellektuaalomandi 
õiguste järgimine, eriti seoses kolmandate 
riikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlustele lisatakse andmete haldamise 
ja jagamise kava, millega tagatakse 
teadusuuringutes saadud andmete 
haldamine ja võimalikult laialdane ja 
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vaba kättesaadavus, et üldsus saaks 
nendest võimalikult palju kasu, võttes 
samal ajal arvesse asjaolu, et jagamisega 
tõstetakse alati andmete pikaajalist 
väärtust, milleks võib vaja minna 
uurimistulemuste ainupädevusse jätmist 
piiratud ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotlustele lisatakse halduskava ning 
andmete ja muude tulemuste jagamise 
kava, et tagada tulemuste võimalikult 
laialdane ja vaba kättesaadavus, võttes 
samal ajal arvesse ka võimalikku vajadust 
jätta uurimistulemused piiratud ajaks 
ainupädevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast projekti lõppu avaldatud 
teadusväljaannetele antavat avatud 
juurdepääsu toetatakse ühekordse 
väljamaksega projekti lõpus.

Or. en
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Selgitus

Arvestades asjaoluga, et tihtipeale avaldatakse väljaanne alles pärast projekti tegelikku lõppu 
(projekti rahastamise alla kuulub ka levitamistegevus), tuleb levitamise ja avatud juurdepääsu 
kuludeks eraldada vahendid pärast projekti lõppemist. Selleks et kulude hüvitamise süsteem ei 
muutuks keeruliseks, oleks kõige parem lahendus ühekordse kindla summa maksmine projekti 
lõpus. 

Muudatusettepanek 665
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringute tulemusel saadud 
andmete usaldusväärseks haldamiseks 
ning avatud juurdepääsu soodustamiseks 
nendele loob komisjon avalikult 
kättesaadava veebipõhise Euroopa 
teadusraamatukogu ning hakkab seda 
haldama.

Or. en

Muudatusettepanek 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid. Pärast 
teavitamist võib osaleja keelduda juhul, kui 
ta suudab tõendada, et kavandatud 
levitamine kahjustaks tema õigustatud 
huve seoses tulemuste või taustteabega 
märkimisväärselt. Sel juhul võib levitamine 
toimuda ainult juhul, kui võetakse 
asjakohased meetmed kõnealuste 

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid, juhul kui 
konsortsiumikokkuleppes ei ole teisiti 
kokku lepitud. Pärast teavitamist võib 
osaleja keelduda juhul, kui ta suudab 
tõendada, et kavandatud levitamine 
kahjustaks tema õigustatud huve seoses 
tulemuste või taustteabega 
märkimisväärselt. Sel juhul võib levitamine 
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õigustatud huvide kaitseks. Toetuslepingus 
võidakse kehtestada sellekohased tähtajad.

toimuda ainult juhul, kui võetakse 
asjakohased meetmed kõnealuste 
õigustatud huvide kaitseks. Toetuslepingus 
võidakse kehtestada sellekohased tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid. Pärast 
teavitamist võib osaleja keelduda juhul, kui 
ta suudab tõendada, et kavandatud 
levitamine kahjustaks tema õigustatud 
huve seoses tulemuste või taustteabega 
märkimisväärselt. Sel juhul võib levitamine 
toimuda ainult juhul, kui võetakse 
asjakohased meetmed kõnealuste 
õigustatud huvide kaitseks. Toetuslepingus 
võidakse kehtestada sellekohased tähtajad.

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid. Pärast 
teavitamist võib osaleja keelduda juhul, kui 
ta suudab tõendada, et kavandatud 
levitamine kahjustaks tema õigustatud 
huve seoses tulemuste või taustteabega 
märkimisväärselt. Sel juhul võib levitamine 
toimuda ainult juhul, kui võetakse 
asjakohased meetmed kõnealuste 
õigustatud huvide kaitseks. Toetuslepingus 
kehtestatakse sellekohased mõistlikud
tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid. Pärast 
teavitamist võib osaleja keelduda juhul, kui 
ta suudab tõendada, et kavandatud 
levitamine kahjustaks tema õigustatud 

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid. Pärast 
teavitamist võib osaleja keelduda juhul, kui 
ta suudab tõendada, et kavandatud 
levitamine kahjustaks tema õigustatud 
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huve seoses tulemuste või taustteabega 
märkimisväärselt. Sel juhul võib levitamine 
toimuda ainult juhul, kui võetakse 
asjakohased meetmed kõnealuste 
õigustatud huvide kaitseks. Toetuslepingus
võidakse kehtestada sellekohased tähtajad.

huve seoses tulemuste või taustteabega 
märkimisväärselt. Sel juhul võib levitamine 
toimuda ainult juhul, kui võetakse 
asjakohased meetmed kõnealuste 
õigustatud huvide kaitseks. 
Näidistoetuslepingus kehtestatakse
sellekohased tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tulemuste levitamise korral 
kehtestatakse konsortsiumikokkuleppega 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs tulemustele, eelkõige ERC 
teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Or. en

(Viide muudatusettepanekule 86; PE489.632v01-00)

Selgitus

Kui tulemuste levitamise üle peetakse läbirääkimisi mitte toetuslepingu, vaid 
konsortsiumikokkuleppe raames, võivad konsortsiumi osapooled koostada lepingu, mis 
vastaks nende tulemuste levitamise osas nende määratud eritingimustele.

Muudatusettepanek 670
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.

3. Meetme kestuse ajal ning ühe aasta 
jooksul pärast selle lõppemist esitab iga 
osaleja komisjoni taotlusel komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.

Or. en

Selgitus

DESCA koordinaatorite esitatud muudatusettepanekud.

Muudatusettepanek 671
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele. 
Need aruanded tehakse läbipaistvuse 
tagamise huvides üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 672
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.
Need aruanded tehakse läbipaistvuse 
tagamise huvides üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Juurdepääs asjaomaste 
teadusuuringute tulemustega seotud 
patenditaotlustele, standarditele, 
väljaannetele või mis tahes muudele, ka 
elektroonilistele levitamismeetmetele 
tagatakse puudega inimestele samadel 
tingimustel, nagu kõigile teistele 
kodanikele. 

Or. es

Selgitus

Juurdepääs programmi „Horisont 2020” raames läbiviidud teadusuuringute tulemustele 
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tagatakse puudega inimestele samadel tingimustel, nagu kõigile teistele.

Muudatusettepanek 674
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Et saavutada tulemuste tõhusamat ja 
tulusamat levitamist ning võimaldada 
nende tulemuste täieliku sotsiaalse 
potentsiaali saavutamist, edendatakse 
ühendusi teadlaste kogukonna ja 
kodanike, kodanikuühiskonna, linnade, 
kohalike, piirkondlike ja riiklike 
ametiasutuste, tööstusvaldkonna ja 
muude majandusalaste sidusrühmade 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 675
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik tulemustega seotud 
patenditaotlused, standardid, väljaanded 
või muud, ka elektroonilised 
levitamismeetmed tehakse kättesaadavaks 
puudega isikutele teistega võrdsetel 
alustel. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõik tulemustega seotud 
patenditaotlused, standardid, väljaanded 
või muud, ka elektroonilised 
levitamismeetmed tehakse kättesaadavaks 
puudega isikutele teistega võrdsetel 
alustel. 

Or. en

Muudatusettepanek 677
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest, peab 
tulemusi üle anda kavatsev osaleja sellest 
eelnevalt teatama teistele samas meetmes 
osalevatele ja kehtivaid kasutusõigusi 
omavatele osalejatele, esitades piisava 
teabe tulemuste uue kavandatava omaniku 
kohta, et neil oleks võimalik analüüsida 
kavandatava üleandmise mõju nende 
kasutusõiguste võimalikule teostamisele.

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest või 
lepingulistest kohustustest, peab tulemusi 
üle anda kavatsev osaleja sellest eelnevalt 
teatama teistele samas meetmes osalevatele 
ja kehtivaid kasutusõigusi omavatele 
osalejatele, esitades piisava teabe tulemuste 
uue kavandatava omaniku kohta, et neil 
oleks võimalik analüüsida kavandatava 
üleandmise mõju nende kasutusõiguste 
võimalikule teostamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest, peab 
tulemusi üle anda kavatsev osaleja sellest 
eelnevalt teatama teistele samas meetmes 
osalevatele ja kehtivaid kasutusõigusi 
omavatele osalejatele, esitades piisava 
teabe tulemuste uue kavandatava omaniku 
kohta, et neil oleks võimalik analüüsida 
kavandatava üleandmise mõju nende 
kasutusõiguste võimalikule teostamisele.

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest, juhul 
kui konsortsiumikokkuleppes ei ole teisiti 
kokku lepitud, peab tulemusi üle anda 
kavatsev osaleja sellest eelnevalt teatama 
teistele samas meetmes osalevatele ja 
kehtivaid kasutusõigusi omavatele 
osalejatele, esitades piisava teabe tulemuste 
uue kavandatava omaniku kohta, et neil 
oleks võimalik analüüsida kavandatava 
üleandmise mõju nende kasutusõiguste 
võimalikule teostamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest, peab 
tulemusi üle anda kavatsev osaleja sellest 
eelnevalt teatama teistele samas meetmes 
osalevatele ja kehtivaid kasutusõigusi 
omavatele osalejatele, esitades piisava 
teabe tulemuste uue kavandatava omaniku 
kohta, et neil oleks võimalik analüüsida 

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest, peab 
tulemusi üle anda kavatsev osaleja sellest 
eelnevalt teatama teistele samas meetmes 
osalevatele ja kehtivaid kasutusõigusi 
omavatele või kasutusõigust paluda 
kavatsevatele osalejatele, esitades piisava 
teabe tulemuste uue kavandatava omaniku 
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kavandatava üleandmise mõju nende 
kasutusõiguste võimalikule teostamisele.

kohta, et neil oleks võimalik analüüsida 
kavandatava üleandmise mõju nende 
kasutusõiguste võimalikule teostamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 680
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast teavitamist võib osaleja keelduda 
omandiõiguse üleandmisest juhul, kui ta 
suudab tõendada, et kavandatav 
üleandmine kahjustab tema 
kasutusõigusi. Sel juhul ei toimu 
kavandatud üleandmine enne, kui 
asjaomased osalejad on omavahel 
kokkuleppele jõudnud. Toetuslepingus 
võidakse kehtestada tähtajad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oma tulemuste omandiõiguse üleandmise puhul piisab kohustusest tagada teiste osalejate 
potentsiaalsed kasutusõigused ning seega ei ole vastuväited vajalikud. Vastuväidete esitamise 
võimalus võib tuua kaasa tõrked ning sellepärast tuleks see välja jätta.

Muudatusettepanek 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast teavitamist võib osaleja keelduda 
omandiõiguse üleandmisest juhul, kui ta 
suudab tõendada, et kavandatav 

Pärast teavitamist võib osaleja keelduda 
omandiõiguse üleandmisest juhul, kui ta 
suudab tõendada, et kavandatav 
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üleandmine kahjustab tema kasutusõigusi. 
Sel juhul ei toimu kavandatud üleandmine 
enne, kui asjaomased osalejad on omavahel 
kokkuleppele jõudnud. Toetuslepingus 
võidakse kehtestada tähtajad.

üleandmine kahjustab tema kasutusõigusi. 
Sel juhul ei toimu kavandatud üleandmine 
enne, kui asjaomased osalejad on omavahel 
kokkuleppele jõudnud. Toetuslepingus 
kehtestatakse mõistlikud tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimusel, et teisi osalejaid on kirjalikult 
teavitatud ning et teabesaaja annab 
kirjaliku nõusoleku kanda toetuslepingust 
ja konsortsiumikokkuleppest tulenevaid 
kohustusi, võib osaleja ilma teistelt 
osalejatelt luba küsimata loovutada oma 
uued teadmised:
(a) temaga seotud üksustele;
(b) kõigile isikutele, kes omandavad kogu 
või suurema osa tema varast; või 
(c) kõigile üksustele, kes saab tema 
järglaseks pärast üksusega sooritatud 
ühinemist või liitmist.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida ühinemisel või omandamisel üleliigset bürokraatiat.
Kui omandaja nõustub võtma üle kõik esialgses lepingus sätestatud õigused ja kohustused, ei 
pea kõikidelt osalejatelt nõudma selgesõnalist kirjalikku nõusolekut (mis põhjustaks olulisi 
viivitusi, eriti paljude osalejatega projektide puhul).

Muudatusettepanek 683
Antonio Cancian
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse 
kinni täiendavatest kasutamiskohustusest, 
võib tulemuste omanik anda litsentse mis 
tahes õigussubjektile või muul viisil 
volitada mis tahes õigussubjekti neid 
tulemusi kasutama, sealhulgas ainulitsentsi 
alusel.

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada, et tulemuste omanik 
peab kinni täiendavatest 
kasutamiskohustusest ning et tulemused 
antakse edasi liikmesriigis või 
assotsieerunud riigis loodud 
õigussubjektile, võib see osaleja anda 
litsentse mis tahes õigussubjektile või muul 
viisil volitada mis tahes õigussubjekti neid 
tulemusi kasutama, sealhulgas ainulitsentsi 
alusel. Kui osaleja kavatseb anda 
tulemuse edasi õigussubjektile, mis on 
loodud programmiga „Horisont 
2020”mitte seotud riigis, taotleb osaleja 
kõikide meetmes osalejate heakskiitu. Kui 
osalejad kavatsevad tulemusi kasutada 
ainuõiguslikul alusel, peavad nad sellest 
teavitama taotluses.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.
Kui osalejale kuuluvaid tulemusi saab 
kasutada oluliste ühiskondlike 
probleemide (tervishoid, kliimaküsimused, 
bioloogiline mitmekesisus) lahendamiseks 
ning osaleja annab õigused edasi teisele 
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isikule, toimub edasiandmine vastavalt 
ülemaailmse juurdepääsu litsentsi 
põhimõtetele, s.t viisil, mis tagab 
tulemuste võimalikult ulatusliku 
kasutuselevõtu ning vähendab edaspidi 
tõkkeid innovatsiooni ees.

Or. en

Muudatusettepanek 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama. Ainulitsents antakse ainult 
erandkorras ning see ei tohi olla 
vastuolus tulemuste võimalikult laia 
levitamise ja kasutamise eesmärgi 
täitmisega. Selliste litsentside andmise 
tingimused sätestatakse toetuslepingus.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et tulemuste 
omanik peab kinni täiendavatest 
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tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.

kasutamiskohustusest, võib see osaleja
anda litsentse mis tahes õigussubjektile või 
muul viisil volitada mis tahes õigussubjekti 
neid tulemusi kasutama, sealhulgas 
ainulitsentsi alusel. Tulemustele on 
ainulitsentsi andmine võimalik, kui kõik 
teised asjaomased osalejad kinnitavad 
kirjalikult, et nad loobuvad oma 
kasutusõigustest.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgesõnaliselt sätestada, et ainulitsents antakse vaid tingimusel, et kõik teised 
asjaomased osalejad loobuvad kasutusõigustest.

Muudatusettepanek 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et tulemusi 
omav osaleja peab kinni täiendavatest 
kasutamiskohustusest, võib tulemuste 
omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.
Tulemustele on ainulitsentsi andmine 
võimalik, kui kõik teised asjaomased 
osalejad kinnitavad kirjalikult, et nad 
loobuvad oma kasutusõigustest.

Or. en

Selgitus

Arusaamatuste vältimiseks tuleb seda lõiget selgelt täpsustada. Vastasel korral võib välja 
lugeda, et litsentsi võib anda ainult siis, kui kõik peavad kasutamiskohustustest kinni. Muude 
osalejate kasutusõiguste ja ainulitsentsi tagamine ei sobi kokku, mistõttu tuleks täpsustada, et 
õigustest tuleks loobuda.
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Muudatusettepanek 688
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et tulemusi 
omav osaleja peab kinni täiendavatest 
kasutamiskohustusest, võib tulemuste 
omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.
Tulemustele on ainulitsentsi andmine 
võimalik, kui kõik teised asjaomased 
osalejad kinnitavad kirjalikult, et nad 
loobuvad oma kasutusõigustest.

Or. en

Selgitus

Suurema täpsuse huvides tuleks märkida, et ainulitsentsi saab anda vaid siis, kui kõik 
osalejad loobuvad oma kasutusõigustest taustteabele/tulemustele, mille kohta litsents kehtib.

Muudatusettepanek 689
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või rahastamisasutus võib olla 
vastu liidu rahalist toetust saanud osalejate 
saadud tulemuste omandiõiguse 
üleandmisele või ainulitsentsi andmisele 
sellise kolmanda riigi kolmandatele 
isikutele, mis ei ole liitunud programmiga 
„Horisont 2020”, kui leitakse, et kõnealune 
toetus või üleandmine ei ole kooskõlas 

3. Komisjon või rahastamisasutus võib olla 
vastu liidu rahalist toetust saanud osalejate 
saadud tulemuste omandiõiguse 
üleandmisele või ainulitsentsi andmisele 
sellise kolmanda riigi kolmandatele 
isikutele, mis ei ole liitunud programmiga 
„Horisont 2020”, kui leitakse, et kõnealune 
toetus või üleandmine ei ole kooskõlas 
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liidu majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.

liidu majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega või tõenäoliselt 
takistab juurdepääsu tulemuseks olevatele 
toodetele viisil, mis on avaliku huvi 
seisukohast kahjulik (nimelt uute eluliselt 
oluliste ravimite või meditsiinitehnoloogia 
puhul).

Or. en

Muudatusettepanek 690
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või rahastamisasutus võib olla 
vastu liidu rahalist toetust saanud osalejate 
saadud tulemuste omandiõiguse 
üleandmisele või ainulitsentsi andmisele 
sellise kolmanda riigi kolmandatele 
isikutele, mis ei ole liitunud programmiga 
„Horisont 2020”, kui leitakse, et kõnealune 
toetus või üleandmine ei ole kooskõlas 
liidu majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.

3. Komisjon või rahastamisasutus või mõni
meetmes osaleja võib olla toetuslepingus 
sätestatud juhul vastu liidu rahalist toetust 
saanud osalejate saadud tulemuste 
omandiõiguse üleandmisele või 
ainulitsentsi andmisele sellise kolmanda 
riigi kolmandatele isikutele, mis ei ole 
liitunud programmiga „Horisont 2020”, kui 
leitakse, et kõnealune toetus või 
üleandmine ei ole kooskõlas liidu 
majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.

Or. en

Selgitus

Tulemuste edasiandmiseks nendele õigussubjektidele, mis on loodud väljaspool programmis 
„Horisont 2020” osalevaid või assotsieerunud riike, peaksid meetmes osalejad andma 
eelnevalt nõusoleku, et vältida osaleja taustteabe või arendatud teadmiste edasiandmist 
kolmandate riikide ettevõtetele. Selle meetmega aidatakse hoida ja kaitsta ELi 
konkurentsivõimet.
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Muudatusettepanek 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon või rahastamisasutus võib olla 
vastu liidu rahalist toetust saanud osalejate 
saadud tulemuste omandiõiguse 
üleandmisele või ainulitsentsi andmisele 
sellise kolmanda riigi kolmandatele 
isikutele, mis ei ole liitunud programmiga 
„Horisont 2020”, kui leitakse, et kõnealune 
toetus või üleandmine ei ole kooskõlas 
liidu majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.

3. Komisjon või rahastamisasutus võib olla 
vastu liidu rahalist toetust saanud osalejate 
saadud tulemuste omandiõiguse 
üleandmisele või ainulitsentsi andmisele 
sellisele ELis asutatud kolmandale isikule
või kolmandale riigile, mis ei ole liitunud 
programmiga „Horisont 2020”, kui 
leitakse, et kõnealune toetus või 
üleandmine ei ole kooskõlas liidu 
majanduse konkurentsivõimelisuse 
arendamise huvidega või on vastuolus 
eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.

Or. en

Muudatusettepanek 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel juhul antakse omandiõigus üle või 
antakse ainulitsentsi ainult juhul, kui 
komisjon või rahastamisasutus on kindel, 
et rakendatakse sobivaid kaitsemeetmeid.

Sel juhul antakse omandiõigus üle või 
antakse ainulitsentsi ainult juhul, kui 
komisjon või rahastamisasutus või 
meetmes osaleja on kindel, et rakendatakse 
sobivaid kaitsemeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral nähakse toetuslepinguga 
ette, et komisjoni või rahastamisasutust 
teavitatakse eelnevalt igast sellisest 
tulemuste omandiõiguse üleandmisest või 
ainulitsentsi andmisest. Toetuslepingus
kehtestatakse tähtajad.

Vajaduse korral nähakse toetuslepinguga 
ette, et komisjoni või rahastamisasutust või 
kõiki meetmes osalejaid teavitatakse 
eelnevalt igast sellisest tulemuste 
omandiõiguse üleandmisest või 
ainulitsentsi andmisest. 
Näidistoetuslepingus kehtestatakse 
tähtajad.

Or. en

Selgitus

Tulemuste edasiandmiseks nendele õigussubjektidele, mis on loodud väljaspool programmis 
„Horisont 2020” osalevaid või assotsieerunud riike, peaksid meetmes osalejad andma 
eelnevalt nõusoleku, et vältida osaleja taustteabe või arendatud teadmiste edasiandmist 
kolmandate riikide ettevõtetele. Selle meetmega aidatakse hoida ja kaitsta ELi 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 694
Antonio Cancian

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral nähakse toetuslepinguga 
ette, et komisjoni või rahastamisasutust 
teavitatakse eelnevalt igast sellisest 
tulemuste omandiõiguse üleandmisest või 
ainulitsentsi andmisest. Toetuslepingus 
kehtestatakse tähtajad.

Vajaduse korral nähakse toetuslepinguga 
ette, et komisjoni või rahastamisasutust või 
kõiki meetmes osalejaid teavitatakse 
eelnevalt igast sellisest tulemuste 
omandiõiguse üleandmisest või 
ainulitsentsi andmisest. Toetuslepingus 
kehtestatakse tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 695
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
Kui uurimus viiakse läbi rahvatervise 
seisukohalt olulises valdkonnas, on 
riikliku uurimuse tulemuste litsentsimine 
seotud tingimusega, et uurimuse 
tulemusel saadud ravimid, diagnostika ja 
menetlused on kättesaadavad kogu 
maailmas. 

Or. de

Selgitus

Riikliku uurimuse tulemused peaksid olema kõigile kättesaadavad. Seega tuleks Euroopa 
teadutöö kontekstis võtta arvesse lisaks teaduslikule tipptasemele ka sotsiaalseid hüvesid. See 
hõlmab eluliselt oluliste ravimite ülemaailmset kättesaadavust.

Muudatusettepanek 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalejad võivad kirjalikus kokkuleppes 
määrata kindlaks taustteabe, mida on vaja 
nende meetme rakendamiseks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesolevas artiklis määratletud 
kasutusõigusi käsitlevad põhimõtted on 
minimaalne eeltingimus, mida saab 
laiendada kõikide konkreetses meetmes 
osalejate äranägemisel ja kokkuleppel.

Or. fr

Muudatusettepanek 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 
esitatakse kirjalikult.

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 
esitatakse kirjalikult ning need saadakse 
vahetult tulemusi või taustteavet omava 
osaleja käest, juhul kui osalejad ei ole 
omavahel teisiti kokku leppinud.

Kasutusõigustest saab loobuda vaid igal 
üksikjuhul eraldi ning pärast seda, kui on 
toodetud konkreetne tulemus või 
taustteave, juhul kui osalejad ei ole 
omavahel teisiti kokku leppinud.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 
esitatakse kirjalikult. Kasutusõigustest 
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esitatakse kirjalikult. saab loobuda vaid igal üksikjuhul eraldi 
ning pärast seda, kui on toodetud 
konkreetne tulemus või taustteave.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et osalejatelt ei nõuta konsortsiumikokkuleppes 
üldisest juurdepääsust loobumist.

Muudatusettepanek 700
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 
esitatakse kirjalikult.

1. Kõik taotlused, mis tehakse seoses 
kasutusõigustega või nendest loobumisega, 
esitatakse kirjalikult, kui osalejate vahel ei 
ole kokku lepitud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kasutusõigustega ei kaasne õigust anda 
välja all-litsentse, kui taotluse objektiks 
olevate tulemuste või taustteabe 
omanikuga ei ole teisiti kokku lepitud.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samas meetmes osalejad teavitavad 
üksteist enne toetuslepinguga ühinemist 
kõikidest taustteabega seotud õiguslikest 
või kasutusõiguspiirangutest. Seejärel 
sõlmib osaleja kasutusõiguste teostamise 
tagamiseks taustteavet käsitleva 
kokkuleppe.

3. Samas meetmes osalejad teavitavad 
üksteist enne toetuslepinguga ühinemist 
kõikidest taustteabega seotud õiguslikest 
või kasutusõiguspiirangutest. Seejärel 
sõlmib osaleja kasutusõiguste teostamise 
tagamiseks taustteavet käsitleva 
kokkuleppe. Piirangutest antakse 
komisjonile või rahastamisasutusele teada 
enne toetuslepingu sõlmimist ning nad 
kaaluvad, millist mõju avaldavad 
piirangud konkreetse projekti eesmärkide 
saavutamisele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on hoida ära see, et kasutusõiguste piiramise loendi sisaldaks 
elemente, mida on vaja meetme eesmärkide saavutamiseks. Teisalt on piiranguid vaja 
juhtudel, mil taustteave on seotud kolmandate osapooltega sõlmitud lepingute (näiteks 
konfidentsiaalsust või materjalide edasiandmist käsitlevad lepingud) või litsentsidega.

Muudatusettepanek 703
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kasutusõiguste õiglase ja mõistliku 
rakendamise tingimuste kohaselt võib 
kõnealused õigused anda kasutustasuta.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See lõige tuleb jätta välja, kuna see võib tuua kaasa valearusaama, et õiguste andmine 
kasutustasuta on ainus õiglaste ja mõistlike tingimuste võimalus.

Muudatusettepanek 704
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kasutusõiguste õiglase ja mõistliku 
rakendamise tingimuste kohaselt võib 
kõnealused õigused anda kasutustasuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artiklisse 2 lisatud mõistet „õiglased ja mõistlikud tingimused”.

Muudatusettepanek 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid meetme raames 
tehtavaks tööks.

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid meetme raames tehtavaks 
tööks.

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid tulemusi meetme raames 
tehtavaks tööks.

Or. en

Muudatusettepanek 707
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid meetme raames tehtavaks 
tööks.

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid tulemusi meetme raames 
tehtavaks tööks.

Or. en

Selgitus

Sõna „õigus” asendatakse sõnaga „tulemused” või „taustteave”, kuna vaja on tulemusi või 
eelnevalt saadud teadmisi, millest tuleneb soov saada kasutusõigust.

Muudatusettepanek 708
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab neid
meetme raames tehtavaks tööks ning kui 
võetakse arvesse artikli 43 lõike 3 kohaseid 

2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab 
sellist taustteavet oma meetme raames 
tehtavaks tööks ning kui võetakse arvesse 
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piiranguid. artikli 43 lõike 3 kohaseid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Sõna „õigus” asendatakse sõnaga „tulemused” või „taustteave”, kuna vaja on tulemusi või 
eelnevalt saadud teadmisi, millest tuleneb soov saada kasutusõigust.

Muudatusettepanek 709
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab neid
meetme raames tehtavaks tööks ning kui 
võetakse arvesse artikli 43 lõike 3 kohaseid 
piiranguid.

2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab 
sellist taustteavet meetme raames 
tehtavaks tööks ning kui võetakse arvesse 
artikli 43 lõike 3 kohaseid piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 710
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid oma tulemuste 
kasutamiseks.

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid tulemusi oma tulemuste 
kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatus on tehtud täpsustamise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 711
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid oma tulemuste 
kasutamiseks.

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid tulemusi oma tulemuste 
kasutamiseks.

Or. en

Selgitus

Sõnastust on muudetud sellepärast, et olla rohkem teadustegevusele ja innovatsioonile 
orienteeritud ning kasutada teadlastele tuttavat keelt: Koostööprojektide raames toimuvad 
arutelud selle üle, mida osalejad soovivad koos saavutada, milliseid patente/andmeid/jne nad 
selleks vajavad ning kuidas nad kavatsevad tulemusi kasutada. Arutelu kui selline ei puuduta 
seda, kas kasutusõiguseid antakse või ei anta.

Muudatusettepanek 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuleppe kohaselt antakse vastavad 
kasutusõigused õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel.

Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud 
teisiti, antakse vastavad kasutusõigused 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 713
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuleppe kohaselt antakse vastavad 
kasutusõigused õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel.

Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud 
teisiti, antakse vastavad kasutusõigused 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel.

Or. en

Selgitus

Sõnastust on muudetud sellepärast, et olla rohkem teadustegevusele ja innovatsioonile 
orienteeritud ning kasutada teadlastele tuttavat keelt: Koostööprojektide raames toimuvad 
arutelud selle üle, mida osalejad soovivad koos saavutada, milliseid patente/andmeid/jne nad 
selleks vajavad ning kuidas nad kavatsevad tulemusi kasutada. Arutelu kui selline ei puuduta 
seda, kas kasutusõiguseid antakse või ei anta.

Muudatusettepanek 714
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuleppe kohaselt antakse vastavad 
kasutusõigused õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel.

Kokkuleppe kohaselt antakse vastavad 
kasutusõigused õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel või ilma kasutustasuta.

Or. en

Selgitus

Osalejatel peaks olema täielik vabadus otsustada, millised tingimused on seotud 
kasutusõigustega. Need võivad olla õiglased ja mõistlikud või ilma kasutustasuta.

Muudatusettepanek 715
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
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meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab neid
oma tulemuste kasutamiseks ning kui 
võetakse arvesse artikli 43 lõike 3 kohaseid 
piiranguid.

meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab 
sellist taustateavet oma tulemuste 
kasutamiseks ning kui võetakse arvesse 
artikli 43 lõike 3 kohaseid piiranguid.

Or. en

Muudatusettepanek 716
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab neid
oma tulemuste kasutamiseks ning kui 
võetakse arvesse artikli 43 lõike 3 kohaseid 
piiranguid.

2. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemusi, kui ta vajab 
sellist taustateavet oma tulemuste 
kasutamiseks ning kui võetakse arvesse 
artikli 43 lõike 3 kohaseid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Sõnastust on muudetud sellepärast, et olla rohkem teadustegevusele ja innovatsioonile 
orienteeritud ning kasutada teadlastele tuttavat keelt: Koostööprojektide raames toimuvad 
arutelud selle üle, mida osalejad soovivad koos saavutada, milliseid patente/andmeid/jne nad 
selleks vajavad ning kuidas nad kavatsevad tulemusi kasutada. Arutelu kui selline ei puuduta 
seda, kas kasutusõiguseid antakse või ei anta.

Muudatusettepanek 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuleppe kohaselt antakse vastavad 
kasutusõigused õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel.

Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud 
teisiti, antakse vastavad kasutusõigused 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel.

Or. en
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Muudatusettepanek 718
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kokkuleppe kohaselt antakse vastavad 
kasutusõigused õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel.

Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud 
teisiti, antakse vastavad kasutusõigused 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel.

Or. en

Selgitus

Sõnastust on muudetud sellepärast, et olla rohkem teadustegevusele ja innovatsioonile 
orienteeritud ning kasutada teadlastele tuttavat keelt: Koostööprojektide raames toimuvad 
arutelud selle üle, mida osalejad soovivad koos saavutada, milliseid patente/andmeid/jne nad 
selleks vajavad ning kuidas nad kavatsevad tulemusi kasutada. Arutelu kui selline ei puuduta 
seda, kas kasutusõiguseid antakse või ei anta.

Muudatusettepanek 719
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigis või assotsieerunud riigis 
asuval seotud üksusel on tulemuste või 
taustteabe kasutusõigused samadel 
tingimustel, kui kõnealuseid kasutusõigusi 
on vaja seotud osaleja saadud tulemuste 
kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui 
konsortsiumikokkuleppes on sätestatud 
teisiti.

3. Seotud üksusel on tulemuste või 
taustteabe kasutusõigused õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel, kui kõnealuseid 
kasutusõigusi on vaja nende tulemuste või 
taustteabe kasutamiseks, välja arvatud 
juhul, kui konsortsiumikokkuleppes on 
sätestatud teisiti. Kõnealuseid 
kasutusõigusi taotletakse ja saadakse otse 
neid tulemusi või taustteavet omavalt 
osalejalt.

Or. en
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Selgitus

Piirangute kehtestamine seoses liikmesriigi või assotsieerunud riigiga raskendaks tulemuste 
kasutamist ning ei kajastaks teadustegevuse ülemaailmset olemust. Viimane lause on oluline 
kontrollimise eesmärgil, kuna seotud üksuste kasutusõiguste reguleerimisala on programmi 
„Horisont 2020” raames laiendatud (ei kehti enam ainult juhul, kui seotud üksus on tulemuse 
omanik).

Muudatusettepanek 720
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigis või assotsieerunud riigis 
asuval seotud üksusel on tulemuste või 
taustteabe kasutusõigused samadel 
tingimustel, kui kõnealuseid kasutusõigusi 
on vaja seotud osaleja saadud tulemuste 
kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui 
konsortsiumikokkuleppes on sätestatud 
teisiti.

3. Vastavalt artikli 43 lõike 1 punktile a
on liikmesriigis või assotsieerunud riigis 
asuval seotud üksusel tulemuste ja 
taustteabe kasutusõigused õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel, kui kõnealuseid 
tulemusi või taustteavet on vaja seotud 
osaleja saadud tulemuste kasutamiseks, 
välja arvatud juhul, kui 
konsortsiumikokkuleppes on sätestatud 
teisiti.

Or. en

Selgitus

Suurema selguse huvides asendatakse sõnad „samadel tingimustel” sõnadega „õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel”. Samuti tuleks märkida, et seotud üksuste kasutusõigusi tuleb taotleda 
ja saada taustteavet/tulemusi omavalt osalejalt, et viimane saaks tagada nende jälgitavuse 
(vastavalt artikli 43 lõike 1 punktile a).

Muudatusettepanek 721
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 alusel võib 4. Lõigete 1, 2 ja 3 alusel võib 
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kasutusõigusi taotleda kuni ühe aasta 
jooksul pärast meetme lõppu. Osalejad 
võivad siiski kokku leppida erinevas 
tähtajas.

kasutusõigusi taotleda kuni ühe aasta 
jooksul pärast meetme lõppu või pärast 
taotluse esitanud osaleja meetmes 
osalemise lõppemist. Osalejad võivad 
siiski kokku leppida erinevas tähtajas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga reguleeritakse olukorda, kus osaleja lahkub enne meetme lõppemist.

Muudatusettepanek 722
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 alusel võib 
kasutusõigusi taotleda kuni ühe aasta 
jooksul pärast meetme lõppu. Osalejad 
võivad siiski kokku leppida erinevas 
tähtajas.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 alusel võib 
kasutusõigusi taotleda kuni ühe aasta 
jooksul pärast meetme lõppu või pärast 
taotluse esitanud osaleja meetmes 
osalemise lõppemist. Osalejad võivad 
siiski kokku leppida erinevas tähtajas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga reguleeritakse olukorda, kus osaleja lahkub enne meetme lõppemist.

Muudatusettepanek 723
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 välja jäetud
Liidu ja liikmesriikide kasutusõigused
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1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi.
Vastavad kasutusõigused antakse 
kasutustasuta.
2. Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames, on liidu 
institutsioonidel, asutustel ja 
liikmesriikide ametiasutustel õigus 
kasutada liidu rahalist toetust saanud 
osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks 
kõnealuses valdkonnas. Olenemata artikli 
43 lõikest 2 hõlmavad sellised 
kasutusõigused õigust lubada 
kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus turu suurus on väga piiratud ja 
turutõrgete oht väga väike ning 
ülekaaluka üldise huvi olemasolu korral.
Sellised kasutusõigused antakse 
kasutustasuta, välja arvatud riigihanke 
korral, kui kõnealused õigused antakse 
eelnevalt kokkulepitud õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel. Õiglaste ja 
mõistlike tingimuste kindlaksmääramisel 
võetakse täielikult arvesse tulemuste 
saamiseks liidult saadud rahalist toetust. 
Salastatud teabe suhtes kohaldatakse 
komisjoni julgeolekueeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Vicky Ford, Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi.

1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi ja need ei hõlma all-litsentse.
Liit esitab omanikule piisavalt tõendeid 
selle kohta, et kasutusõigused aitavad 
kaasa liidu poliitika või programmide 
väljatöötamisele, rakendamisele või 
järelevalvele.

Or. en

Selgitus

DESCA koordinaatorite esitatud muudatusettepanekud.

Muudatusettepanek 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi.

1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Tulemuste 
kasutusõigusi ei laiendata osalejate 
taustteabele isegi juhul, kui taustteavet on 
vaja tulemuste kasutamiseks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi.
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Or. en

Muudatusettepanek 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi.

1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. 

Or. en

Muudatusettepanek 727
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavad kasutusõigused antakse 
kasutustasuta.

Vastavad kasutusõigused antakse 
kokkulepitud tingimustel.

Or. en

Selgitus

DESCA koordinaatorite esitatud muudatusettepanekud.

Muudatusettepanek 728
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames, on liidu 
institutsioonidel, asutustel ja 
liikmesriikide ametiasutustel õigus 
kasutada liidu rahalist toetust saanud 
osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks 
kõnealuses valdkonnas. Olenemata artikli 
43 lõikest 2 hõlmavad sellised 
kasutusõigused õigust lubada 
kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus turu suurus on väga piiratud ja 
turutõrgete oht väga väike ning 
ülekaaluka üldise huvi olemasolu korral.

välja jäetud

Sellised kasutusõigused antakse 
kasutustasuta, välja arvatud riigihanke 
korral, kui kõnealused õigused antakse 
eelnevalt kokkulepitud õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel. Õiglaste ja 
mõistlike tingimuste kindlaksmääramisel 
võetakse täielikult arvesse tulemuste 
saamiseks liidult saadud rahalist toetust. 
Salastatud teabe suhtes kohaldatakse 
komisjoni julgeolekueeskirju.

Or. en

Selgitus

DESCA koordinaatorid tegid ettepaneku jätta lõige välja, kuna tulemustega seotud 
kasutusõiguste võimalik koorem võib edaspidi vähendada või raskendada tulemuste 
kasutamist. Lisaks ei ole kehtestatud ajalist piirangut ning osalejad peaksid jälgima võimalike 
piirangute tekkimist pikka aega.

Muudatusettepanek 729
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames, on liidu 
institutsioonidel, asutustel ja liikmesriikide 
ametiasutustel õigus kasutada liidu rahalist 
toetust saanud osaleja tulemusi liidu 
poliitika või programmide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks kõnealuses valdkonnas. 
Olenemata artikli 43 lõikest 2 hõlmavad 
sellised kasutusõigused õigust lubada 
kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus turu suurus on väga piiratud ja 
turutõrgete oht väga väike ning ülekaaluka 
üldise huvi olemasolu korral.

2. Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames ning tegevuse 
„Tervishoid, demograafilised muutused ja 
heaolu” alla valdkonna „Ühiskonna 
probleemid” raames, on liidu 
institutsioonidel, asutustel ja liikmesriikide 
ametiasutustel õigus kasutada liidu rahalist 
toetust saanud osaleja tulemusi liidu 
poliitika või programmide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks kõnealuses valdkonnas. 
Olenemata artikli 43 lõikest 2 hõlmavad 
sellised kasutusõigused õigust lubada 
kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus turu suurus on väga piiratud ja 
turutõrgete oht väga väike ning ülekaaluka 
üldise huvi olemasolu korral.

Or. en

Selgitus

Kuna tegemist on üldist huvi pakkuvate põhjustega, peaks ELil olema juurdepääs 
ühiskondlike probleemidega seotud valdkondade ja ELi enda poolt rahastatud 
teadusuurimuste tulemustele.

Muudatusettepanek 730
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 2. Meetmete puhul, mis kuuluvad 
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tegevuse „Turvaline ühiskond” alla
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames, on liidu 
institutsioonidel, asutustel ja liikmesriikide 
ametiasutustel õigus kasutada liidu rahalist 
toetust saanud osaleja tulemusi liidu 
poliitika või programmide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks kõnealuses valdkonnas.
Olenemata artikli 43 lõikest 2 hõlmavad 
sellised kasutusõigused õigust lubada 
kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus turu suurus on väga piiratud ja
turutõrgete oht väga väike ning 
ülekaaluka üldise huvi olemasolu korral.

erieesmärgi „Ühiskonnaprobleemid” alla, 
on liidu institutsioonidel, asutustel ja 
liikmesriikide ametiasutustel õigus 
kasutada liidu rahalist toetust saanud 
osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks kõnealuses 
valdkonnas. Olenemata artikli 43 lõikest 2 
hõlmavad sellised kasutusõigused õigust 
lubada kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus on turutõrgete oht või ülekaalukas 
üldine huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames, on liidu 
institutsioonidel, asutustel ja liikmesriikide 
ametiasutustel õigus kasutada liidu rahalist 
toetust saanud osaleja tulemusi liidu 
poliitika või programmide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks kõnealuses valdkonnas. 
Olenemata artikli 43 lõikest 2 hõlmavad 
sellised kasutusõigused õigust lubada 
kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus turu suurus on väga piiratud ja 
turutõrgete oht väga väike ning ülekaaluka 

2. Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond” raames, on liidu 
institutsioonidel, asutustel ja liikmesriikide 
ja kohalikel ametiasutustel õigus kasutada 
liidu rahalist toetust saanud osaleja 
tulemusi liidu poliitika või programmide 
väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks kõnealuses valdkonnas. 
Olenemata artikli 43 lõikest 2 hõlmavad 
sellised kasutusõigused õigust lubada 
kolmandatel isikutel kasutada 
riigihanketulemusi juhul, kui on tegemist 
võimekuse arendamisega valdkondades, 
kus turu suurus on väga piiratud ja 
turutõrgete oht väga väike ning ülekaaluka 
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üldise huvi olemasolu korral. üldise huvi olemasolu korral.

Or. en

Muudatusettepanek 732
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – I peatükk – jagu 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERIJUHUD välja jäetud
Erisätted
1. Julgeolekualast tegevust hõlmavate 
meetmete puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige muudatusi konsortsiumi 
koosseisus, salastatud teavet, tulemuste 
kasutamist, levitamist ja üleandmist ning 
litsentside andmist.
2. Olemasolevat või uut teadustaristut 
toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu 
kasutajaid käsitlevad erisätted.
3. ERC eesliini teadusuuringute puhul 
võib toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud 
kolmandate isikutega.
4. Koolitus- ja liikuvusmeetme puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse kohustusi seoses 
meetmest kasu saavate teadlastega, 
omandilise kuuluvusega, 
kasutusõigustega ja ülekantavusega.
5. Koordineerimis- ja toetusmeetmete 
puhul võib toetuslepinguga kehtestada 
erisätteid, milles käsitletakse eelkõige 
omandilist kuuluvust, kasutusõigusi, 
kasutamist ja levitamist.
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6. VKEde vahendi puhul ja 
rahastamisasutuste poolt VKEdele 
suunatud toetuste puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige omandilist 
kuuluvust, kasutusõigusi, kasutamist ja 
levitamist.
7. EITi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige omandilist 
kuuluvust, kasutusõigusi, kasutamist ja 
levitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 733
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 välja jäetud
Erisätted
1. Julgeolekualast tegevust hõlmavate 
meetmete puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige muudatusi konsortsiumi 
koosseisus, salastatud teavet, tulemuste 
kasutamist, levitamist ja üleandmist ning 
litsentside andmist.
2. Olemasolevat või uut teadustaristut 
toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu 
kasutajaid käsitlevad erisätted.
3. ERC eesliini teadusuuringute puhul 
võib toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud 
kolmandate isikutega.
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4. Koolitus- ja liikuvusmeetme puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse kohustusi seoses 
meetmest kasu saavate teadlastega, 
omandilise kuuluvusega, 
kasutusõigustega ja ülekantavusega.
5. Koordineerimis- ja toetusmeetmete 
puhul võib toetuslepinguga kehtestada 
erisätteid, milles käsitletakse eelkõige 
omandilist kuuluvust, kasutusõigusi, 
kasutamist ja levitamist.
6. VKEde vahendi puhul ja 
rahastamisasutuste poolt VKEdele 
suunatud toetuste puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige omandilist 
kuuluvust, kasutusõigusi, kasutamist ja 
levitamist.
7. EITi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige omandilist 
kuuluvust, kasutusõigusi, kasutamist ja 
levitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisätted Erisätted teatavate meetmete jaoks

Or. en

Muudatusettepanek 735
Francisco Sosa Wagner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Julgeolekualast tegevust hõlmavate 
meetmete puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige muudatusi konsortsiumi 
koosseisus, salastatud teavet, tulemuste 
kasutamist, levitamist ja üleandmist ning 
litsentside andmist.

1. Julgeolekualast tegevust ning 
rahvatervise seisukohalt põhjendatud 
tegevusi hõlmavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige muudatusi 
konsortsiumi koosseisus, salastatud teavet, 
tulemuste kasutamist, levitamist ja 
üleandmist ning litsentside andmist.

Or. es

Selgitus

Rahvatervisega arvestamine on levitamist, salastatud teavet jne. käsitlevate erisätete 
kehtestamise aluseks toetuslepingus.

Muudatusettepanek 736
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Julgeolekualast tegevust hõlmavate 
meetmete puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige muudatusi konsortsiumi 
koosseisus, salastatud teavet, tulemuste 
kasutamist, levitamist ja üleandmist ning 
litsentside andmist.

1. Ühiskonnaprobleemidega seotud
tegevust hõlmavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige muudatusi 
konsortsiumi koosseisus, salastatud teavet, 
tulemuste kasutamist, levitamist ja 
üleandmist ning litsentside andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 737
Herbert Reul, Norbert Glante
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olemasolevat või uut teadustaristut 
toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu
kasutajaid käsitlevad erisätted.

2. Olemasolevat või uut teadustaristut või 
instituute toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu või 
instituudi kasutamist käsitlevad erisätted.

Or. de

Selgitus

Erisäte peab kehtima ka instituutide puhul, mis on asutatud programmi „Horisont 2020” 
konkursi raames.

Muudatusettepanek 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olemasolevat või uut teadustaristut
toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu 
kasutajaid käsitlevad erisätted.

2. Olemasoleva või uue teadustaristu 
toimimist toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu kasutaja 
õigusi käsitlevad erisätted.

Or. en

Selgitus

Et katta Euroopa teadustaristute toimimiskulusid osaliselt kasutustasudega, tuleks programmi 
„Horisont 2020” erinevate sammaste raames sätestada rahaline toetus, et teadlased 
pääseksid sellele taristule ligi.

Muudatusettepanek 739
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ERC eesliini teadusuuringute puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud kolmandate 
isikutega.

3. ERC eesliini teadusuuringute puhul või 
ühiskonnaprobleemidega seotud 
meetmete puhul, mis kuuluvad osa 
„Ühiskonnaprobleemid” raames jaotise 
„tervishoid, demograafilised muutused ja 
heaolu” alla, võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige kasutusõigusi, ülekantavust ja 
levitamist seoses osalejate, teadlaste ja 
meetmetega seotud kolmandate isikutega.

Or. es

Selgitus

Lisatakse tervishoidu, demograafilisi muutusi ja heaolu hõlmavad meetmed. Nimetatud 
meetmeid käsitlevatesse toetuslepingutesse võidakse lisada levitamist, salastatud teavet jne. 
käsitlevad erisätted.

Muudatusettepanek 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ERC eesliini teadusuuringute puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud kolmandate 
isikutega.

3. ERC eesliini teadusuuringute või 
ühiskonnaprobleemidele suunatud 
teadustegevuse puhul kehtestatakse
toetuslepinguga erisätteid, milles 
käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud kolmandate 
isikutega.

Or. en

Muudatusettepanek 741
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. ERC eesliini teadusuuringute puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud kolmandate 
isikutega.

3. ERC eesliini teadusuuringute või osa 
„Ühiskonnaprobleemid” raames toimuva 
teadustegevuse puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige kasutusõigusi, ülekantavust ja 
levitamist seoses osalejate, teadlaste ja 
meetmetega seotud kolmandate isikutega.

Or. en

Muudatusettepanek 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selliste uuenduste puhul, mis on 
arenguriikide vajaduste, sh ülemaailmsete 
tervishoiuküsimuste seisukohast äärmiselt 
olulised, lisab komisjon toetuslepingusse 
täiendavad litsentsimistingimused, et 
suurendada humanitaarotstarbeliste 
litsentsimistingimuste abil arenguriikide 
juurdepääsu biomeditsiinilistele toodetele 
ja muuta nimetatud tooted 
taskukohasemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Sellise teadustegevuse puhul, mille 
vastu on ülekaalukas avalik huvi (näiteks 
teadustegevus, millel on potentsiaali 
töötada välja eluliselt oluline ravim, 
vaktsiin või meditsiinidiagnostika), 
tagatakse ülemaailmse juurdepääsu 
litsentsiga (määratletud artikli 40 lõikes 1) 
kõikidele ELi kodanikele ning madala ja 
keskmise sissetulekuga riikides elavatele 
patsientidele taskukohase ravi 
kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 a
Avaliku ja erasektori partnerlused 

1. Kooskõlas määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] artikliga 19 
võib programmi „Horisont 2020” 
rakendada avaliku ja erasektori 
partnerluste abil, tingimusel et kõik 
asjaomased partnerid pühenduvad 
programmi „Horisont 2020” 
arendamisele ja rakendamisele.
2. Avaliku ja erasektori partnerlused 
selgitatakse välja ning neid rakendatakse 
avatud ja läbipaistval viisil, tuginedes 
sõltumatute ekspertide hinnangule 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 37.
Hindamisel võetakse arvesse järgmisi 
kriteeriume:
(a) liidu tasandil tegutsemise 
lisandväärtus ning avaliku ja erasektori 
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partnerluse vahendi lisandväärtus;
(b) mõju ulatus konkurentsivõimele, 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
sotsiaal-majanduslikele probleemidele 
selgete ja mõõdetavate ühiskondlike ja 
konkurentsivõimealaste eesmärkide 
määratlemise kaudu, sealhulgas 
töökohtade loomine ning haridus- ja 
koolitusalased eesmärgid ning nende 
eesmärkide saavutamise eest vastutamine;
3. Komisjon võib usaldada eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded avaliku 
ja erasektori partnerlusele, tingimusel et 
järgnevad kriteeriumid on täidetud ja 
sätestatud lepingus:
(a) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, sealhulgas tasakaalustatud 
panus, mille aluseks on ühine nägemus ja 
selgelt määratletud eesmärgid;
(b) vajalike ressursside maht ning võime 
leida lisainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni;
(c) partnerite roll on selgelt määratletud 
ja kokku on lepitud valitud perioodi 
peamistes tulemuslikkuse näitajates;
(d) täiendavus programmi „Horisont 
2020” muude osadega ning kooskõla liidu 
strateegilise teadusuuringute ja 
innovatsioonikavaga;
(e) kogu väärtusahela kõikide huvitatud 
partnerite, sealhulgas lõppkasutajate, 
VKEde ja teadusinstituutide osalus 
partnerluses.
4. Programmi „Horisont 2020” raames 
loodud või toetust saanud avaliku ja 
erasektori partnerlustega seotud osalemis-
ja levitamiseeskirjad ning taotluste 
hindamis- ja valikumenetlused on 
täielikus kooskõlas määrusega (EL) nr 
XX/XX [finantsmäärus]. 
5. Euroopa Liit võib partnerluses osaleda 
järgmistel viisidel:
(a) ELi rahaline toetus ELi toimimise 
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lepingu artiklis 187 nimetatud ühiselt 
rakendatud projektidele, mis on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi alusel, kui 
muudetakse nende alusakte, võttes 
täielikult arvesse niisuguse kulude ja 
tulude analüüsi tulemusi, mis tuleb teha 
kõnealuse vahendi ettenähtud 
mõjuhinnangu raames, ning kui on 
täidetud lõikes 2 sätestatud kriteeriumid; 
ELi toimimise lepingu artikli 187 alusel 
loodud uutele avaliku ja erasektori 
partnerlustele, ning muudele määruse 
(EL) nr XX/XX [finantsmäärus] artikli 
[55 lõike 1 punkti b alapunktides v või vii] 
osutatud rahastamisasutustele. Sellist 
partnerlust kasutatakse ainult siis, kui 
seatud eesmärkide mastaapsus ja vajalike 
ressursside maht seda õigustavad või kui 
muud partnerluse vormid ei täida 
eesmärke või ei avalda vajalikku mõju;
(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 
leping, milles on määratletud partnerluse 
eesmärgid, partnerite võetud kohustused, 
peamised tulemuslikkuse näitajad ning 
soovitavad väljundid, samuti on seal 
märgitud teadus- ja innovatsioonitegevus, 
mida on vaja toetada programmist 
„Horisont 2020”.

Or. de

Selgitus

Avaliku ja erasektori partnerlused tuleks luua üksnes juhul, kui avaliku ja erasektori 
partnerluse vahendil on lisandväärtus (nt tööstuse osalemise, erasektori vahendite 
võimenduse või kogu väärtusahela konkurentsivõime suurendamise osas) muude võimalike 
vahenditega võrreldes. Seega võetakse arvesse seda laadi teadusuuringute rahastamise 
eripära, kuid ei anta võimalust kalduda kõrvale osalemiseeskirjadest. See vastab üldisele 
lihtsustamise nõudele.

Muudatusettepanek 745
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 a
Rahvatervise seisukohalt oluliste 
meetmete puhul kehtestatakse 
toetuslepinguga sätted, mis käsitlevad 
uurimistulemuste kõikidele 
kättesaadavaks tegemist sotsiaalselt 
vastutustundlike litsentsimisstrateegiate 
abil.

Or. de

Selgitus

Riikliku uurimuse tulemused peaksid olema kõigile kättesaadavad. Seega tuleks Euroopa 
teadutöö kontekstis võtta arvesse lisaks teaduslikule tipptasemele ka sotsiaalseid hüvesid. See 
hõlmab eluliselt oluliste ravimite ülemaailmset kättesaadavust.

Muudatusettepanek 746
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Auhinnad
Auhindade andmise tingimuseks võib 
seada asjakohaste 
avalikustamiskohustuste järgimise. 
Tööprogrammi või -kavaga võib näha ette 
kasutamise ja levitamise erikohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auhindade andmist reguleerivates 
tingimustes määratakse kindlaks erisätted 
omandilise kuuluvuse, kasutamisõiguste, 
kasutamise ja levitamise kohta (sh ka 
litsentsimist käsitlevad sätted), et tagada 
tulemuste võimalikult laialdane 
kasutuselevõtt ning võimalikult 
taskukohane ja suur kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 748
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auhindade andmist reguleerivates 
tingimustes määratakse kindlaks erisätted 
eelkõige omandilise kuuluvuse, 
kasutamisõiguste, kasutamise ja 
levitamise kohta, et tagada tulemuste 
võimalikult laialdane kasutuselevõtt ning 
võimalikult taskukohane ja suur 
kättesaadavus.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankijad omavad toodetud tulemusi ja 
andmeid ning annavad kolmandatele 
isikutele lihtlitsentse tulemuste 
kasutamiseks õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel. 

Or. en

Muudatusettepanek 750
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankemenetlus, kommertskasutusele 
eelnev hange ja innovaatiliste lahenduste 
riigihange

Kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovaatiliste lahenduste riigihange

Or. en

Selgitus

Artiklis 35 sätestatakse, et liidu rahalist toetust võib anda vaid kommertskasutusele eelneva 
hankena või innovaatiliste lahenduste riigihankena, mistõttu ei ole vaja sätestada 
intellektuaalomandi õiguste süsteemi muuks riigihankemenetluseks kui ainult eespool 
nimetatud hangeteks.

Muudatusettepanek 751
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud
Hankemenetlus, kommertskasutusele 
eelnev hange ja innovaatiliste lahenduste 
riigihange
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1. Kui pakkumismenetlustes ei ole 
sätestatud teisiti, kuuluvad komisjoni 
korraldatud hanke kaudu saadud 
tulemused liidule.
2. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
kehtestatakse kommertskasutusele 
eelneva hanke lepingutes erisätted, et 
tagada tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid. Kommertskasutusele eelneva 
hanke raames tulemused saanud töövõtjal 
on vähemalt kaasnevad 
intellektuaalomandi õigused. Hankijatel 
on tasuta kasutusõigused vähemalt nende 
omandis olevate tulemuste suhtes, samuti 
on neil tulemuste kasutamiseks õiglastel 
ja mõistlikel tingimustel õigus anda või 
osalevatelt töövõtjatelt nõuda, et need 
annaksid kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse. Kui töövõtja ei suuda kasutada 
tulemusi kaubanduslikel eesmärkidel 
teatava aja jooksul pärast 
kommertskasutusele eelneva hanke 
toimumist, nagu on kindlaks määratud 
toetuslepingus, annab ta tulemuste 
omandilise kuuluvuse üle hankijale.
3. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
võib kehtestada innovaatiliste lahenduste 
riigihanke lepingutes erisätted, et tagada 
tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid.

Or. en

Muudatusettepanek 752
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud
Hankemenetlus, kommertskasutusele 
eelnev hange ja innovaatiliste lahenduste 
riigihange
1. Kui pakkumismenetlustes ei ole 
sätestatud teisiti, kuuluvad komisjoni 
korraldatud hanke kaudu saadud 
tulemused liidule.
2. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
kehtestatakse kommertskasutusele 
eelneva hanke lepingutes erisätted, et 
tagada tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid. Kommertskasutusele eelneva 
hanke raames tulemused saanud töövõtjal 
on vähemalt kaasnevad 
intellektuaalomandi õigused. Hankijatel 
on tasuta kasutusõigused vähemalt nende 
omandis olevate tulemuste suhtes, samuti 
on neil tulemuste kasutamiseks õiglastel 
ja mõistlikel tingimustel õigus anda või 
osalevatelt töövõtjatelt nõuda, et need 
annaksid kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse. Kui töövõtja ei suuda kasutada 
tulemusi kaubanduslikel eesmärkidel 
teatava aja jooksul pärast 
kommertskasutusele eelneva hanke 
toimumist, nagu on kindlaks määratud 
toetuslepingus, annab ta tulemuste 
omandilise kuuluvuse üle hankijale.
3. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
võib kehtestada innovaatiliste lahenduste 
riigihanke lepingutes erisätted, et tagada 
tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 753
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pakkumismenetlustes ei ole 
sätestatud teisiti, kuuluvad komisjoni 
korraldatud hanke kaudu saadud 
tulemused liidule.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artiklis 35 sätestatakse, et liidu rahalist toetust võib anda vaid kommertskasutusele eelneva 
hankena või innovaatiliste lahenduste riigihankena, mistõttu ei ole vaja sätestada 
intellektuaalomandi õiguste süsteemi muuks riigihankemenetluseks kui ainult eespool 
nimetatud hangeteks.

Muudatusettepanek 754
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Leiutaja jääb tulemuste omanikuks 
ning hankijatele antakse enda tarbeks 
kasutajaõigused ja kasutusõigus.

Or. en

Selgitus

Riigihangete puhul järgitakse tavaliselt tava, et intellektuaalomandi õigused kuuluvad 
tootjale, ning see tulbe järgida ka eeskirjade kohaselt sõltumata vahendi rahastamise 
tasemest (toetus, hange, kommertskasutusele eelnev hange või innovaatiliste lahenduste 
riigihange). ELi omandiõigus peab jääma erandiks ning seda tuleb kohaldada vaid siis, kui 
tootja ei suuda tulemusi kasutada.
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Muudatusettepanek 755
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Osalemis- ja levitamiseeskirjades ette 
nähtud tulemuste kasutamine kolmandate 
isikute poolt piirdub vaid liidu või tema 
volitatud liikmesriigi või liikmesriikide 
vajaduse rahuldamisega, jättes välja 
kasutamise kaubanduslikul eesmärgil 
kolmandate isikute poolt. Omanik võib 
keelduda selliste õiguste andmisest 
kolmandatele isikutele juhul, kui see 
kahjustab omaniku õigustatud huve.

Or. en

Selgitus

Tulemuste kasutamise piiramise puhul tuleks võtta arvesse liidu vajadused ning tagada samal 
ajal omaniku õigustatud huvide kaitse.

Muudatusettepanek 756
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis III a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotis III a
Erisätted

Or. en

Muudatusettepanek 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Hankemenetlus, kommertskasutusele 

eelnev hange ja innovaatiliste lahenduste 
riigihange

Hankemenetlus, kommertskasutusele 
eelnev hange ja innovaatiliste lahenduste 
riigihange
1. Komisjoni poolt koos liikmesriikidega 
korraldatava hankemenetluse suhtes 
kohaldatakse riigihanke-eeskirju, mis on 
sätestatud määruses (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] ja määruses (EL) nr 
XX/XX [delegeeritud määrus].
2. Liidu rahalist toetust võib anda 
kommertskasutusele eelneva hankena või 
innovaatiliste lahenduste riigihankena, 
mille korraldab komisjon koos 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
hankijatega.
Hankemenetlus:
(a) järgib läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise, võrdse 
kohtlemise, usaldusväärse 
finantsjuhtimise, proportsionaalsuse 
põhimõtteid ning konkurentsieeskirju 
ning vajaduse korral direktiive 
2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ;
(b) võib ette näha konkreetsed tingimused, 
nt kommertskasutusele eelneva hanke alla 
kuuluva tegevuse teostamise koha puhul 
piirang liikmesriikide ja programmiga 
„Horisont 2020”assotsieerunud riikide 
territooriumi suhtes, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud meetme 
eesmärkidega;
(c) võib ühe ja sama menetluse käigus 
lubada sõlmida mitu lepingut 
(hulgihange);
(d) näeb ette hankelepingute sõlmimise 
pakkuja/pakkujatega, kes teeb/teevad 
parima hinna ja kvaliteedi suhtega 
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pakkumise. Avaliku sektori hankija 
seisukohast majanduslikult soodsaim 
pakkumine tehakse kindlaks asjaomase 
hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu 
kvaliteet, sealhulgas tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed 
omandused, juurdepääsetavus, sobivus 
kõigile kasutajatele, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus, sealhulgas täiendavad 
innovaatilised lahendused, mis on lisaks 
miinimumnõuetele sätestatud 
hanketeates, kirjeldavas dokumendis või 
huvi kinnitamise ettepanekus. 
3. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
kehtestatakse kommertskasutusele 
eelneva hanke lepingutes erisätted, et 
tagada tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid. Kommertskasutusele eelneva 
hanke raames tulemused saanud töövõtjal 
on vähemalt kaasnevad 
intellektuaalomandi õigused. Hankijatel 
on tasuta kasutusõigused vähemalt nende 
omandis olevate tulemuste suhtes, samuti 
on neil tulemuste kasutamiseks õiglastel 
ja mõistlikel tingimustel õigus anda või 
osalevatelt töövõtjatelt nõuda, et need 
annaksid kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse. Kui töövõtja ei suuda kasutada 
tulemusi kaubanduslikel eesmärkidel 
teatava aja jooksul pärast 
kommertskasutusele eelneva hanke 
toimumist, nagu on kindlaks määratud 
toetuslepingus, annab ta tulemuste 
omandilise kuuluvuse üle hankijale.
4. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
võib kehtestada innovaatiliste lahenduste 
riigihanke lepingutes erisätted, et tagada 
tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
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eeliseid.

Or. en

Muudatusettepanek 758
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Auhinnad

1. Auhinnad Liidu rahalist toetust võib 
maksta auhinna vormis vastavalt määruse 
(EL) nr XX/XX [finantsmäärus] VII 
jaotisele. Auhindade kasutamist 
toetatakse, kuid mitte korralikult 
struktureeritud rahastamise asendusena.
2. Konkursieeskirjad sätestatakse 
tööprogrammis.
3. Konkursieeskirjades määratakse 
kindlaks vähemalt osalemistingimused, 
auhinna andmise kriteeriumid, sealhulgas 
taotluste tähtaeg ja auhinna maksmise 
tähtaeg, auhinna summa ja maksmise 
kord.
Auhindu ei tohi anda ilma konkursita ja 
auhinna andmise kohta avaldatakse teade 
kord aastas.
4. Konkursitaotlusi hindab 
ekspertkomisjon avaldatud 
konkursieeskirjade alusel.
Auhinna määrab vastutav 
eelarvevahendite käsutaja vastavalt 
ekspertkomisjoni hinnangule, viimasel on 
vabadus otsustada, kas auhind määrata 
või määramata jätta sõltuvalt taotluste 
kvaliteedile antud hinnangust.
5. Auhinna suurus ei ole seotud selle 
saaja kantud kuludega.
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6. Kui meetme või tööprogrammi 
rakendamine eeldab, et liidu toetuse saaja 
annab toetuse kolmandatele osapooltele, 
võib toetuse saaja selliseid auhindu anda 
tingimusel, et konkursieeskirjade 
miinimumnõuded on rangelt kindlaks 
määratud toetuse andmise otsuses või 
toetusesaaja ja komisjoni vahel sõlmitud 
toetuslepingus, ilma võimaluseta kasutada 
kaalutlusõigust.
7. Tulemuste levitamise korral 
kohaldatakse määruse III jaotist. 
Täiendavad tulemuste levitamise või 
kasutamise kohustused sätestatakse 
konkursieeskirjades.
8. Kui auhinda ei anta 
konkursieeskirjades määratud tähtajaks, 
suunatakse konkursile eraldatud 
rahalised vahendid ümber samade 
eesmärkide täitmiseks nagu sätestatud 
määruses (EL) nr XX/XX [programm 
„Horisont 2020”].

Or. en

Selgitus

Ümber tõstetud artiklitest 34 ja 48. Lõiked 3–6 on sõnastatud käesoleva finantsmääruse 
projekti järgi, mille üle peetakse kolmepoolseid kõnelusi ning mis võib muutuda, kui projekt 
vastu võetakse. Lõige 7 lisab olulisi sätteid intellektuaalomandi õiguse ja tulemuste levitamise 
seisukohalt. Lõige 8 tagab, et programmile „Horisont 2020” eraldatud rahalised vahendid 
jäävad teadus- ja arendustegevuse eelarve piiresse, eriti juhul, kui ergutusauhinnad kui uus 
vahend ei too kaasa soovitud mõju.

Muudatusettepanek 759
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 b
Hankemenetlus, kommertskasutusele 

eelnev hange ja innovaatiliste lahenduste 



AM\907844ET.doc 105/122 PE492.788v01-00

ET

riigihange
1. Komisjoni poolt koos liikmesriikidega 
korraldatava hankemenetluse suhtes 
kohaldatakse riigihanke-eeskirju, mis on 
sätestatud määruses (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] ja määruses (EL) nr 
XX/XX [delegeeritud määrus].
Liidu rahalist toetust võib anda 
kommertskasutusele eelneva hankena või 
innovaatiliste lahenduste riigihankena, 
mille korraldab komisjon koos 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
hankijatega.
Hankemenetlus:
(a) järgib läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise, võrdse 
kohtlemise, usaldusväärse 
finantsjuhtimise, proportsionaalsuse 
põhimõtteid ning konkurentsieeskirju 
ning vajaduse korral direktiive 
2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ;
(b) võib ette näha konkreetsed tingimused, 
nt kommertskasutusele eelneva hanke alla 
kuuluva tegevuse teostamise koha puhul 
piirang liikmesriikide ja programmiga 
„Horisont 2020”assotsieerunud riikide 
territooriumi suhtes, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud meetme 
eesmärkidega;
(c) võib ühe ja sama menetluse käigus 
lubada sõlmida mitu lepingut 
(hulgihange);
(d) näeb ette hankelepingute sõlmimise 
pakkuja/pakkujatega, kes teeb/teevad 
parima hinna ja kvaliteedi suhtega 
pakkumise.
3. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
kehtestatakse kommertskasutusele 
eelneva hanke lepingutes erisätted, et 
tagada tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid. Kommertskasutusele eelneva 
hanke raames tulemused saanud töövõtjal 
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on vähemalt kaasnevad 
intellektuaalomandi õigused. Hankijatel 
on tasuta kasutusõigused vähemalt nende 
omandis olevate tulemuste suhtes, samuti 
on neil tulemuste kasutamiseks õiglastel 
ja mõistlikel tingimustel õigus anda või 
osalevatelt töövõtjatelt nõuda, et need 
annaksid kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse. Kui töövõtja ei suuda kasutada 
tulemusi kaubanduslikel eesmärkidel 
teatava aja jooksul pärast 
kommertskasutusele eelneva hanke 
toimumist, nagu on kindlaks määratud 
toetuslepingus, annab ta tulemuste 
omandilise kuuluvuse üle hankijale.
4. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
võib kehtestada innovaatiliste lahenduste 
riigihanke lepingutes erisätted, et tagada 
tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid.

Or. en

Muudatusettepanek 760
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 c
Rahastamisvahendid

1. Määruse (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] [VIII jaotisega] on ette 
nähtud kasutatavad finantsinstrumendid 
ja nende rakendamine ning neid võib 
ühendada liidu eelarvest rahastatavate, 
sealhulgas programmi „Horisont 2020” 
alusel antavate toetustega.
2. Vastavalt määruse (EL) nr XX/XX 
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[finantsmäärus] artiklile [54] võib 
komisjon delegeerida rakendamisega 
seotud ülesanded ning 
finantsinstrumentide haldamise Euroopa 
Investeerimispangale, Euroopa 
Investeerimisfondile ja muudele 
finantseerimisasutustele.
3. Vastavalt määruse (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] artikli [18 lõikele (2)] 
assigneeritakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] kohaselt 
loodud finantsinstrumendiga saadud 
tulud ja tagasimaksed kõnealusele 
finantsinstrumendile.
4. Otsusega nr 1982/2006/EÜ loodud 
riskijagamisrahastust ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. 
aasta otsusega nr 1639/2006/EÜ loodud 
suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike 
VKEde süsteemi käivitamisetapi osast 
(GIF1) saadud tulu ja tagasimaksed 
assigneeritakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] kohastele 
õigusjärgsetele finantsinstrumentidele.
5. Komisjon tagab, et kõik 
finantsasutused, sealhulgas riiklikud ja 
piirkondlikud pangad ning piirkondlikud 
investeerimispangad on piisaval määral 
kaasatud rahastamisvahendite 
rakendamisse. 

Or. en

Muudatusettepanek 761
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 d
Avaliku ja erasektori partnerlus
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1. Vastavalt määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] artiklile 19 
võib programmi „Horisont 2020” 
rakendada avaliku ja erasektori 
partnerluse abil, tingimusel et kõik 
asjaomased partnerid kohustuvad toetama 
programmi „Horisont 2020” arendamist
ja rakendamist.
2. Avaliku ja erasektori partnerlus 
määratletakse avatud ja läbipaistval viisil, 
tuginedes sõltumatute ekspertide 
hinnangule kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 37. Kõnealune hinnang põhineb 
kõigil järgnevatel kriteeriumidel:
(a) meetme lisandväärtus liidu tasandil 
ning avaliku ja erasektori partnerluse 
vahendi lisandväärtus;
(b) tööstusalasele konkurentsivõimele, 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
sotsiaal-majanduslikele probleemidele 
avalduva mõju ulatus.
3. Komisjon võib usaldada eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded avaliku 
ja erasektori partnerlusele, tingimusel et 
täidetakse järgmised kriteeriumid ning et 
need on sätestatud lepingus:
(a) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, mille aluseks on ühine 
nägemus ja selgelt määratletud 
eesmärgid;
(b) vajalike ressursside maht ning võime 
leida lisainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni;
(c) iga partneri roll on selgelt määratletud 
ja kokku on lepitud valitud perioodi 
peamistes tulemuslikkuse näitajates;
4. Programmi „Horisont 2020” raames 
loodud ja rahastatavate avaliku ja 
erasektori partnerluse osalemise ja 
levitamise eeskirjad vastavad täielikult 
määrusele (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] ning käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjadele, välja 
arvatud juhul, kui nende spetsiifilised 
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vajadused ei eelda vastupidist.
Avaliku ja erasektori partnerluse 
eeskirjad võivad kõrvale kalduda liidu 
personalieeskirjadest sel määral, et need 
õigusaktid, millega luuakse kõnealused 
organid kooskõlas personalieeskirjade 
artikli 1a lõikega 2, ei sätesta 
personalieeskirjade kohaldamist.
5. Lõikes 2 osutatud eeskirjadest 
kõrvalekaldumised ja selliste 
kõrvalekaldumiste konkreetsetest 
põhjustest teatatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga-aastases 
töödokumendis. Töödokument sätestab ka 
edusammud selle eesmärgi saavutamisel, 
milleks üksikud üksused loodi, ja 
eelmainitud kõrvalekaldumiste olulisuse 
seoses saavutatud edusammudega.
6. Euroopa Liit võib partnerluses osaleda 
järgmistel viisidel:
(a) Euroopa Liidu rahalised maksed ELi 
toimimise lepingu artiklis 187 nimetatud
ühisettevõtetele, kes on asutatud 
seitsmenda raamprogrammi raames, 
tingimusel et muudetakse nende alusakte; 
ELi toimimise lepingu artikli 187 alusel 
loodud uutele avaliku ja erasektori 
partnerlustele, ning muudele määruse 
(EL) nr XX/XX [finantsmäärus] artikli 
[55 lõike 1 punkti b alapunktides v või vii] 
osutatud rahastamisasutustele. Sellist 
partnerluse vormi kasutatakse ainult siis, 
kui soovitud eesmärgid ja olemasolevad 
ressursid seda õigustavad;
(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 
leping, milles on määratletud partnerluse 
eesmärgid, partnerite võetud kohustused, 
peamised tulemuslikkuse näitajad ning 
soovitavad väljundid, samuti on seal 
märgitud teadus- ja innovatsioonitegevus, 
mida on vaja toetada programmist 
„Horisont 2020”.

Or. en
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Muudatusettepanek 762
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 e
Avaliku sektori sisene partnerlus

1. Käesolevas määruses sätestatud 
eeskirju kohaldatakse ka määruse (EL) nr 
XX/XX [programm „Horisont 2020”] 
artiklis [20] osutatud avaliku sektori 
sisestele partnerlustele.
2. Rahastamisvahendi ERA-NET abil 
rahastatavad avaliku sektori sisesed 
partnerlused võivad olla 
kaasrahastamiskõlblikud programmi 
„Horisont 2020” alusel, eeldusel et 
täidetud on järgmised tingimused:
(a) osalevate üksuste eelnevate 
projektikonkursside või meetmete jaoks 
võetud finantskohustuste oluline tase
(b) ühiste projektikonkursside ja 
meetmete ühtlustatud eeskirjad ja 
rakendamise kord
Avaliku sektori sisest partnerlust võib 
toetada nii artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
prioriteetide siseselt kui ka üleselt, 
eelkõige alljärgneva kaudu:
3. ELi toimimise lepingu artikliga 185 
kooskõlas olevad ühised kavandamise 
algatused võivad olla 
kaasrahastamiskõlblikud programmi 
„Horisont 2020” alusel, kui on täidetud 
järgmised tingimused:
(a) on olemas vajadus spetsiaalse 
rakendamisstruktuuri järele ELi 
toimimise lepingu artikli 185 alusel;
(b) osalevate riikide teadus-, haldus- ja 
finantstasandite integratsioonile 
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pühendumise kõrge tase;
(c) meetme lisaväärtus liidu tasandil;
(d) kaasatud programmide piisav ulatus ja 
hulk ning meetmete sarnasus ja nende 
poolt hõlmatud asjaomaste 
teadusuuringute osakaal;
4. Komisjon võib usaldada eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded ühisele 
kavandamise algatusele, tingimusel et 
täidetakse järgmised kriteeriumid ning et 
need on sätestatud lepingus:
(a) selgelt määratletud eesmärk ning selle 
olulisus seoses programmi „Horisont 
2020” eesmärkide ja liidu laiemate 
poliitikaeesmärkidega;
(b) osalevate riikide selged rahalised 
kohustused, sealhulgas eelnevalt võetud 
kohustused ühendada riiklikud ja/või 
piirkondlikud investeeringud 
riikidevaheliste teadusuuringute ja 
innovatsiooni jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 f
VKEde vahend

1. Ainult VKEd võivad osaleda 
konkurssidel, mille kutsed on avaldatud 
spetsiaalse VKEde vahendi alusel, millele 
osutatakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] artiklis [18]. 
Neid ergutatakse osalema koos teiste 
ettevõtetega, teadusorganisatsioonide ja 
ülikoolidega.
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Kui ettevõte on registreeritud VKEks, 
kestab selline õiguslik seisund 
eeldatavasti kogu projekti kestuse ajal ka 
siis, kui ettevõtte suurus ületab hiljem 
VKEde määratluse kohase künnise.
2. VKEde vahendite raames toimuvad 
projektikonkursid on avatud konkursid, 
mille teemade puhul järgitakse 
võimalikult suures ulatuses nn alt üles 
põhimõtet. Kohaldada võib lihtsustatud 
kaheetapilist hindamismenetlust, kui nii 
on tööprogrammis märgitud, tingimusel, 
et üldine hindamisperiood ei pikene.
3. Vastavalt artiklile 17 a ei tohi VKEde 
vahendi puhul kuluda lepingu 
sõlmimiseni üle kuue kuu.
3. Kooskõlas käesoleva määrusega võib 
VKEde rahastamisvahendi raames 
sõlmitud toetuslepingus sätestada 
erisätted, milles käsitletakse eelkõige 
alltöövõttu, omandilist kuuluvust, 
kasutusõigusi, tulemuste kasutamist ja 
levitamist.
4. Kui VKEde rahastamisvahendi raames 
sõlmitud toetuslepingu läbivaatamine on 
meetme rakendamise ajal vajalik, eelkõige 
seoses muutustega konsortsiumi 
koosseisus, kohaldatakse lihtsustatud 
läbivaatamismenetlust.
5. Komisjon tagab, et programmi 
„Horisont 2020” kohane VKEde vahend 
ja programmi „Horisont 2020” kohased 
finantsinstrumendid ning COSME ja koos 
liikmesriikidega loodud mehhanismid ja 
vahendid, nagu Eurostarsi 
ühisprogramm, täiendavad üksteist 
piisavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho



AM\907844ET.doc 113/122 PE492.788v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 g
Innovatsiooni kiirtee

1. Kõik õigussubjektid, kes saavad osaleda 
eriprogrammi (määrus (EL) xy/2012) II 
osa („Juhtpositsioon tööstuses”) ja III osa 
(„Ühiskonnaprobleemid”) alla kuuluvates 
tegevustes, võivad esitada projektide 
ettepanekuid nende läbivaatamiseks nö 
Innovatsiooni kiirtee raames.
Eriprogrammi II osa („Juhtpositsioon 
tööstuses”) raames võib projektide 
ettepanekuid esitada iga 
tehnoloogiavaldkonna kohta, mis on 
nimetatud [eriprogrammi] erieesmärgi 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” all, 
uurimise teemat piiramata.
Eriprogrammi III osa 
(„Ühiskonnaprobleemid”) raames võib 
projektide ettepanekuid esitada iga 
ühiskonnaprobleemi kohta 
tehnoloogiavaldkonda piiramata.
2. Ettepanekuid võib esitada igal ajal. 
Komisjon aktiveerib hindamisperioodi 
kaks korda aastas kindlal ajal. 
Hindamisperioodi alguse ja toetuse 
eraldamise vaheline aeg ei ole pikem kui 
kuus kuud.
3. Kõigepealt hinnatakse ettepanekuid 
vastavalt toetuse määramise 
kriteeriumitele, mis käsitlevad „mõju” ja 
„rakendamise kvaliteeti ja tõhusust”. 
Seejärel otsustatakse kõige olulisema, 
„tipptaset” tähistava kriteeriumi järgi 
toetuse andmise lõplik järjestus.
4. Kuna meedet rakendatakse 
kiirmeetodil, saavad selles osaleda kuni 
viis õigussubjekti.
3. Raamprogrammi „Horisont 2020” 
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toetus määratakse artikli 22 lõike 3 a 
(uus) kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse raamprogrammi „Horisont 2020” innovatsiooni toetavat suunda, tuleb selle 
programmi raames pakkuda vähemalt ühte vahendit, mille abil süstemaatiliselt hinnata ja 
igal ajal rahastada innovaatilisi ideid, kohaldades kiiret, standarditud ja usaldusväärset 
menetlust. Nn avatud konkursi või alt üles põhimõtte kohane vahend, millega tagatakse 
toetuse määramine kuue kuu jooksul, tagab, et innovaatilised ideed ei igane enne projekti 
käivitamist. Sellega suurendatakse ka tööstuse osalust.

Muudatusettepanek 765
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 h
Muud konkreetsed sätted

1. Julgeolekualast tegevust hõlmavate 
meetmete puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, mis käsitlevad 
eelkõige kommertskasutusele eelnevat 
hanget, innovaatiliste lahenduste 
riigihanget, muudatusi konsortsiumi 
koosseisus, salastatud teavet, avatud 
juurdepääsu teadusväljaannetele, 
tulemuste kasutamist, levitamist ja 
üleandmist ning litsentside andmist.
2. Julgeolekuga seotud teadusuuringute 
ja tehnoloogiaarenduse meetmed võivad 
saada toetust kuni 100% toetuskõlblikest 
kogukuludest, millele lisandub meetme 
kaudsete kulude katmiseks kindla 
lisasummana 20%, või kuni 70% 
toetuskõlblikest kogukuludest, kui 
tegelikud kaudsed kulud on deklareeritud, 
erijuhtudel, mis on seotud suutlikkuse 
arendamisega nendes valdkondades, mille 
turg on väga piiratud ning kus on olemas 
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turutõrke oht või vajatakse seadmete 
kiirendatud arendamist vastupanuks 
uutele ohtudele, kui see on 
tööprogrammiga ette nähtud.
3. Olemasolevat või uut teadustaristut 
toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu 
kasutamist käsitlevad erisätted.
4. ERC eesliini teadusuuringute puhul 
võib toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud 
kolmandate isikutega.
5. Koolitus- ja liikuvusmeetme puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse kohustusi seoses 
meetmest kasu saavate teadlastega, 
omandilise kuuluvusega, 
kasutusõigustega ja ülekantavusega.
6. Koordineerimis- ja toetusmeetmete 
puhul võib toetuslepinguga kehtestada 
erisätteid, milles käsitletakse eelkõige 
omandilist kuuluvust, kasutusõigusi, 
kasutamist ja tulemuste levitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
0 lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA 0 
Komisjoni parimate tavade juhend

Komisjon, sealhulgas komisjoni nimel 
tegutsevad asutused ja organid järgivad 
kõikide programmi „Horisont 
2020”projektidega seoses järgmisi 
põhimõtteid:
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Taotluse esitamise aeg
Taotluste heakskiitmise aja lühendamine 
on esmatähtis. Sellegipoolest tuleks iga 
konkursi olemusest sõltuvalt võtta arvesse 
ka järgmisi asjaolusid:
Selgete ja läbipaistvate mehhanismide 
kohaldamine eri teemasid käsitlevate 
konkursikutsete väljatöötamisel tagab 
võrdse konkurentsiolukorra ning 
kaasatuse ja suurema osalejate arvu. Seda 
põhimõtet tuleks võimaluse korral järgida 
iga programmi ja teema puhul.
Kui tulevaste konkursikutsete avaldamise 
etteteatamisaeg on piisavalt pikk, saavad 
võimalikud osalejad moodustada enne 
konkursikutse avaldamist konsortsiume, 
mille tulemusel esitatakse kvaliteetsemaid 
pakkumisi.
Kui konkursikutse avaldamise ja taotluste 
esitamise tähtaja vahele jääb piisavalt 
aega, võib selle tulemusel saada 
kvaliteetsemaid pakkumisi ning tagada 
võrdsemad võimalused osalejatele, kellel 
on erinev haldussuutlikkus, erinevad 
osalemise kogemused ELi poolt 
rahastatavates programmides, erinevate 
keelte oskused ning erinev inglise keele 
tase. 
Projektikonkursside tähtajad tuleks 
kavandada sedamoodi, et arvesse on 
võetud kõiki ELi konkursikutseid ning 
võimalike osalejate akadeemilist ja 
töökalendrit.
Ajavahemik taotluse esitamisest toetuse 
määramiseni
Toetus määratakse keskmiselt kuus kuud 
pärast pakkumise esitamist. Kumulatiivne 
aeg, mis kulub komisjonil sisemiseks 
menetluseks, sealhulgas kogu 
asjassepuutuva teabe ja dokumentatsiooni 
ettevalmistamine, toetuslepingute 
hindamine ja allkirjastamine, on 
maksimaalselt 60 tööpäeva. Osalejatele 
antakse kumulatiivselt vähemalt 60 
tööpäeva, et valmistada ette kogu 
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asjakohane vajalik teave ja 
dokumentatsioon.
Iga konkursi olemusest sõltuvalt tuleks 
hoolikalt kaaluda kaheetapilise 
hindamismenetluse kohaldamist, et 
vähendada kulusid nende ettepanekute 
ettevalmistamise arvelt, mida heaks ei 
kiideta. Kaheetapilise menetluse puhul 
võtaks toetuse määramine aega üheksa
kuud. Kaheetapilise menetluse puhul 
peaks pakkumiste esitamise vorm olema 
järjepidev ning taotlejatel peab olema 
piisavalt aega, et valmistuda pakkumise 2. 
etapiks. 
Komisjon püüab teha otsuseid või esitada 
teabenõudeid võimalikult kiiresti. 
Komisjon väldib olukorda, mil osalejatelt 
nõutakse algselt heakskiidetud pakkumise 
osade uuesti koostamist või nende üle 
läbirääkimiste pidamist, kui see ei ole 
mõistlik ega põhjendatud.
Osalejatele antakse piisavalt aega, et 
valmistada ette teavet ja 
dokumentatsiooni, mida on projektideks 
vaja.
Komisjon võtab taotluse dokumentide 
väljatöötamisel ja tähtaegade 
kehtestamisel arvesse asjaolu, et VKEdel 
ja ülikooli õppejõududel on tavaliselt vähe 
teatavat suutlikkust haldusdokumentide 
koostamiseks, või puudub see neil 
täielikult. Taotlustes, toetuslepingutes või 
täiendavates dokumentides tuleks vältida 
kordusi. Komisjon ei nõua osalejatelt 
teavet, mis on ametkonnale juba esitatud, 
välja arvatud juhul, kui seda on vaja 
ajakohastada. Sellega seoses kohaldab 
komisjon nn ühe korra põhimõtet, mille 
puhul kord juba ametkonnale esitatud 
teavet ei tohiks ametkonna muu üksus 
enam nõuda, s.t et ettevõtteid ei tohiks 
kohustada esitama ikka ja jälle teavet, 
mille ametkonnad on juba teist teed pidi 
saanud.
Komisjon püüab võimaluse korral vältida 
konkursi korraldamist ajal, mil 
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võimalikud osalejad peavad dokumente 
esitama ülikoolide ja ettevõtete 
teadaolevate puhkuste ajal.
Komisjon püüab vähendada aega, mis 
kulub pärast toetuslepingu sõlmimist 
vajalike dokumentide ettevalmistamiseks, 
15 tööpäevale.
Asjakohastel juhtudel, näiteks VKEde 
puhul, võib komisjon tühistada vajaduse 
korral osalejate kohustuse esitada osa 
dokumente või kogu dokumentatsiooni, 
kui need dokumendid on talle juba muu 
menetluse käigus hiljuti esitatud ning 
tingimusel, et asjaomaste dokumentide 
esitamisest on möödas mõistlik aeg ning 
et need on endiselt kehtivad. Sellistel 
juhtudel võidakse nõuda, et asjaomane 
osaleja kinnitaks vandega, et 
dokumentaalsed tõendid esitati juba 
varasema menetluse käigus (kinnitamata) 
ning et tema olukorras ei ole aset leidnud 
muutusi.
Komisjonil ei ole õigust nõuda, et osalejad 
esitaksid fakte või andmeid, mida 
komisjon saab lihtsalt ja tasuta 
kontrollida elektroonilisest autenditud 
andmebaasist (näiteks ettevõtte andmed). 
Komisjon ei kehtesta eesmärke, mis on 
seotud projektikonkurssidele esitatud 
pakkumiste arvuga.
Toetuse maksmise aeg
Osalejatele, kes on lõpetanud lepingu 
kohaselt tehtud töö, tuleks maksta 
õigeaegselt.
Komisjon tagab, et osalejatele tasutakse 
30 päeva jooksul pärast vajalike 
dokumentide esitamist komisjonile. 
Komisjon teavitab projekti koordinaatorit 
ja 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. 
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Komisjon kehtestab meetmed selle 
tagamiseks, et projekti koordinaatorid 
jagavad projekti raha kiiresti ning 
õiglaselt ja proportsionaalselt vastavalt 
toetuslepingule, ning et pooled jagavad 
raha proportsionaalselt vastavalt sellele, 
kui palju igale poolele tuleb maksta. Kui 
kõigi osalejate vahel ei ole just niiviisi 
kokkulepitud, ei hoia projekti 
koordinaatorid kinni eelmakseid ega jaga 
neid osadeks ilma projekti haldava 
ametniku heakskiiduta, eriti VKEde 
puhul. Need korraldused peaksid olema 
selgelt kirjas konsortsiumikokkulepetes 
ning neil peaks olema projekti haldava 
ametniku heakskiit.
Kui projekti koordinaatorile on makse 
sooritatud, annab komisjon osalejatele 
teada makstud summa ning selle 
sooritamise kuupäeva.
Kui üks osaleja või mitu osalejat ei ole 
veel lõpetanud lepinguga määratud töö 
või nad ei ole esitanud projekti 
koordinaatorile või komisjonile nõutud 
teavet võidokumente, ei takista see 
projekti koordinaatorit dokumentide
edastamisest komisjonile teis(t)e 
lepinguosalis(t)e nimel või komisjoni tasu 
maksmisest teis(t)ele lepinguosalis(t)ele. 
Kui projekti kaasatakse uusi osalejaid 
pärast seda, kui toetuslepingu osas on 
kokku lepitud, ei mõjuta see algsete 
lepinguosalistega kokku lepitud summat 
juhul, kui algsed lepinguosalised on 
sellega nõus või kui nõutud töökoormus ei 
erine oluliselt kokkulepitust.
Komisjon rakendab hierarhilist 
kontrolliprotsessi, millega tagab 
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.
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EL peab andma aru oma 
maksekäitumisest ning esitama kaks 
korda aastas statistika lõpetatud töö 
maksetähtaegade kohta. Maksetähtaegade 
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 osaleja pangakontol on 
olemas vabad vahendid. 
Osaleja taotlusel järgitakse 
toetuslepingutes akadeemilist ja 
töökalendrit. Näiteks kehtib see eelkõige 
selliste projektide kohta, mille raames 
tuleb tööle võtta doktorante ning kellel ei 
ole võimalik töötada keset semestreid. 
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 on teadlikud kõikidest 
nende käsutuses olevatest 
vaidlustus/apellatsioonimenetlustest, 
avaldades 
vaidlustus/apellatsioonimenetluste 
üksikasjad terves osalejate või taotlejatega 
peetud kirjavahetuses. Menetlus on 
läbipaistev ning tulemused ja 
otsustamisprotsess on osalejatele 
kättesaadav.
Osalejatele võimaldatakse esitada kaebusi 
kõigis valdkondades, mis on seotud nende 
osalemisega raamprogrammis „Horisont 
2020”. Vaidlustusmenetlus ei piirdu vaid 
taotluste hindamise menetluslike 
aspektidega.
Komisjon annab teada esialgse otsuse 30 
päeva jooksul pärast kaebuse saamist.
Kui kaebust ei ole võimalik komisjoni 
sisemise ametliku kaebuse lahendamise 
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menetluse abil (ombudsman või 
samalaadne organ) rahuldaval viisil 
lahendada, võivad Euroopa Komisjon ja 
lepinguosalised leppida vastavalt 
direktiivile 2008/52/EÜ ning Euroopa 
Parlamendi 13. septembri 2011. aasta 
resolutsioonile (mis käsitleb 
vahendusmenetluse direktiivi rakendamist 
liikmesriikides, selle mõju 
vahendusmenetlusele ja selle vastuvõtmist 
kohtute poolt (2011/2026(INI)) kokku, et 
püüavad vaidluse lahendada 
vahendusmenetluse kaudu kooskõlas 
vahenduskeskuse menetluse eeskirjadega.
Komisjon ja osalejad lepivad 
vahenduskeskuse osas eelnevalt kokku või 
valitakse komisjoni poolt heakskiidetud 
vahenduskeskuste nimekirjast.
Komisjon hoiab 0,5% raamprogrammi 
„Horisont 2020”eelarvest projektide 
jaoks, mida ei ole algselt heaks kiidetud 
ning mis pärast apellatsioonimenetlust 
saavad positiivse hinnangu.
Teatised
Eetilise heakskiidu menetlus on 
osalejatele ja taotlejatele läbipaistev, eriti 
siis, kui selle menetluse tõttu viibib 
projektide käivitamine. Pakkumises 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.
Osalejad saavad suhelda otse oma projekti 
haldavate ametnikega, kui neil on 
korduvalt probleeme projekti haldamise 
või projekti koordinaatori tegevusega. Kui 
projekti haldav ametnik puudub, 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 
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kättesaadavad ja teada.
Osalejate taotlusel ning selleks, et 
osalejad saaksid valmistuda edasisteks 
pakkumisteks, annab komisjon 
taotlejatele tagasisidet pakkumiste kohta, 
mida heaks ei kiidetud, sealhulgas selle 
tugevad ja nõrgad küljed, mille on 
tuvastanud osalemise ja tulemuste 
levitamise eeskirjade artiklis 37 viidatud 
sõltumatud eksperdid. 
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