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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandkorras ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte kohta
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0506),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ja artikli 188 esimest lõiku, 
mille alusel nõukogu esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0256/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
2020 aastateks 2014–2020)11 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja 
arendustegevuse suurem mõju, ühendades 
raamprogrammi Horisont 2020 ja 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../201311

(raamprogramm Horisont 2020) eesmärk 
on saavutada teadusuuringute ja 
arendustegevuse suurem mõju, ühendades 
rahastamise raamprogrammist Horisont 
2020 ja erasektori vahendid avaliku ja 
erasektori partnerluses peamistes 
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erasektori vahendid avaliku ja erasektori 
partnerluses peamistes teadusuuringute ja 
arendustegevuse valdkondades, millega 
saab kaasa aidata Euroopa Liidu laiemate 
konkurentsivõime eesmärkide 
saavutamisele ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. Euroopa Liit võib sellises 
koostöös vastavalt otsusele 1982/2006/EÜ 
osaleda Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 kohaselt asutatud ühisettevõtete 
rahaliste osamaksete kaudu.

teadusuuringute ja arendustegevuse 
valdkondades, millega saab kaasa aidata 
Euroopa Liidu laiemate konkurentsivõime 
eesmärkide saavutamisele, erasektori 
investeeringute tõhusamale kasutamisele
ja ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 
Need partnerlused peaksid põhinema 
pikaajalistel kohustustel, sealhulgas kõigi 
partnerite tasakaalustatud panusel, 
vastutusel oma eesmärkide saavutamise 
eest ja olema kooskõlas Euroopa teadus-
ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
strateegiliste eesmärkidega. Partnerluste 
juhtimine ja toimimine peaks olema 
avatud, läbipaistev ja tõhus ning tagama 
võrdsed võimalused kõigile 
sidusrühmadele, kes on konkreetsetes 
valdkondades aktiivselt osalevateks 
partneriteks. Euroopa Liit võib sellises 
koostöös vastavalt otsusele 1982/2006/EÜ 
osaleda Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 kohaselt asutatud ühisettevõtete 
rahaliste osamaksete kaudu.

__________________ __________________
11 ELT ... (H2020 FP). 11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr ... /2013, ... 2013, millega 
luuakse programm Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020) ja 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
1982/2006/EÜ (ELT L ...).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vastavalt nõukogu ... 2013. aasta 
otsusele .../2013/EL, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 

(5) Vastavalt raamprogrammile Horisont 
2020 ja nõukogu ... 2013. aasta otsusele 
.../2013/EL,12 tuleks täiendavat toetust 
anda otsuse 1982/2006/EÜ alusel asutatud 
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2020 rakendamise eriprogramm,12 tuleks 
täiendavat toetust anda otsuse 
1982/2006/EÜ alusel asutatud 
ühisettevõtetele otsuses .../2013/EL 
määratletud tingimustel.

ühisettevõtetele raamprogrammis 
Horisont 2020 ja otsuses .../25/EL 
määratletud tingimustel, eriti 
raamprogrammi Horisont 2020 artiklis 25 
määratletud tingimustel, ja täielikus 
kooskõlas programmis sätestatud 
üldpõhimõtetega, eelkõige soolise 
võrdõiguslikkuse ja avatud juurdepääsu 
põhimõtetega.

__________________ __________________
12 ELT ... (H2020 SP). 12 Nõukogu otsus (EL) nr ... /2013, ... 

2013, millega kehtestatakse Horisont 2020 
(2014–2020) rakendamise eriprogramm 
ELT L ....

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teadusprogrammide toetamise 
jätkamisel tuleks arvestada ka 
kütuseelementide ja vesiniku esimese
ühisettevõtte tegevusest saadud kogemusi,
sealhulgas esimese vahehindamise ja 
sidusrühmadelt ettevõtte struktuuride ja 
korra täiustamiseks ning tõhususe 
suurendamise ja lihtsustamise tagamiseks 
saadud soovituste15 rakendamise 
tulemusi. Selleks peab kütuseelementide ja 
vesiniku teine ühisettevõte kohaldama 
oma spetsiifilistele vajadustele vastavaid 
finantseeskirju vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. 
aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve16

suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) 
artiklile 209.

(7) Ühisettevõtte kui nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/200215 a artiklis 
185 sätestatud liidu asutuse tegevusest 
saadud kogemused näitavad, et praegune 
tegevusraamistik on piisavalt paindlik ja 
kohandatud ühisettevõtte vajadustele. 
Selleks peab kütuseelementide ja vesiniku 
teine ühisettevõte tegutsema vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/201216 artiklile 208 ning 
kohaldama finantseeskirju, mis ei tohiks 
määruse põhimõtetest kõrvale kalduda, 
välja arvatud seda nõudvate erivajaduste 
korral, kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku, nagu ka praegusel 
juhul.

__________________ __________________
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15 „Trendid investeeringute, töökohtade ja 
käive kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonnas” – sidusrühmadega 
konsulteerimise tulemused 
http://www.fch-ju.eu/page/publications

15 a Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb 
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 
16.9.2002, lk 1).

16 ELT L 298, 26.10.2012, lk 84. 16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. 
oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa 
Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 84).

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte muude kui 
liitu kuuluvate liikmete sissemakseteks 
võivad olla ka mitterahalised sissemaksed. 
Mitterahaliste sissemaksete kasutamisel 
tuleks erilist tähelepanu pöörata nende 
kasutamise läbipaistvusele ja 
lihtsustamisele, samuti nende vastavusele 
teistele kohaldatavatele eeskirjadele ja 
menetlustele. Käesolev määrus peaks 
seepärast sätestama muu hulgas 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte muude kui liitu 
kuuluvate liikmete erinevate 
mitterahaliste sissemaksete suuruse 
ühisettevõtte tegevusesse, samuti 
mitterahaliste sissemaksete iga-aastase 
aruandluse ja seire nõuete praktilise 
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rakendamise korra, mis ei pruugi olla 
kooskõlas projektide aruandeperioodidega 
või raamprogrammis Horisont 2020 
kavandatavate lihtsustamismeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Käesolev määrus peaks pakkuma 
kulutõhusamat viisi artikli 4 sätete 
rakendamiseks, et vähendada 
ühisettevõtte ja selle liikmete 
halduskoormust. Käesoleva määruse lisas 
esitatud põhikirja artiklis 4 ja klauslis 13 
tuleks selgelt ette näha tööstusrühmituse 
ja teadusrühmituse sissemaksete summad 
ja nende osalus tegevuskulude katmisel, 
projektide mitterahalisest toetusest ning 
lisategevustest, samuti teiste osalejate 
mitterahalised sissemaksed projektidesse 
ja lisategevustesse.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikele 1 võidakse liidu 
moodustatud üksuste, asutuse või ametite 
asutamisaktides välistada kontrollikoja 
õigust kontrollida nende üksuste, asutuste 
või ametite raamatupidamisaruannete 
kõiki tulusid ja kulusid. Vastavalt 

(19) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 287 peab määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 viidatud 
asutuste raamatupidamist kontrollima 
kontrollikoda, mis peab esitama muu 
hulgas oma arvamuse 
raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse 
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määruse (EÜ, Euratom) nr 966/2012 
artikkel 60 lõikele 5 peab määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 viidatud 
asutuste raamatupidamist kontrollima 
sõltumatu auditeerimisasutus, mis peab 
esitama muu hulgas oma arvamuse 
raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse 
ja seaduslikkuse ja selle aluseks olevate 
tehingute kohta. Vajadus vältida arvete 
kahekordset läbivaatamist on põhjus, 
miks kontrollikoda ei peaks kontrollima 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte raamatupidamist.

ja seaduslikkuse ja selle aluseks olevate 
tehingute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõtte tegevuse 
kohta tuleks esitada põhjalik 
vahekokkuvõte vastavalt raamprogrammi 
Horisont 2020 artiklile 32, mis peaks 
hõlmama muu hulgas ühisettevõtte 
avatuse, läbipaistvuse, tõhususe ja
mõjususe analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teine ühisettevõte on asutus, kelle kätte 
on usaldatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 

3. Teine ühisettevõte on määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklis 208
nimetatud asutus.
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966/201219 artiklis 209 nimetatud avaliku 
ja erasektori partnerluse elluviimine.

__________________
19 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määruse (EL) 
nr .../2013 (millega kehtestatakse
raamprogramm Horisont 2020) 
rakendamisele ja eelkõige nõukogu ... 
2013. aasta ... otsuse ... /2013/EL … 
(millega kehtestatakse eriprogramm 
Horisont 2020 ) … osa rakendamisele; 

(a) aidata kaasa raamprogrammi Horisont 
2020 ja eelkõige vähemalt kolme 
prioriteetse ühiskonnaprobleemi kui 
erieesmärkide ... 2013. aasta ... otsuse ... 
/2013/EL … [eriprogramm Horisont 2020]
rakendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada veest elektrolüüsi teel 
vesiniku tootmise energiatõhusust, 
vähendades kapitalikulusid, et vesiniku ja 
kütuseelementide süsteem oleks turul 
saadaolevate teiste lahendustega võrreldes 
konkurentsivõimeline ning

– suurendada veest elektrolüüsi teel ning 
taastuvatest energiaallikatest vesiniku 
tootmise energiatõhusust, vähendades 
kapitali- ja tegevuskulusid, et vesiniku ja 
kütuseelementide süsteem oleks turul 
saadaolevate teiste lahendustega võrreldes 
konkurentsivõimeline,

Or. en
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Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tugevdada näidisprojektide ja tulemuste 
seotust, samuti uurimistulemuste 
elluviimist pilootrakenduste ja 
atraktiivsete turulahendustena, s.t 
lühendada nende tehnoloogiate 
tutvustamise ja turustamise vahelist 
teekonda,

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– aidata kaasa tihedama infrastruktuuri 
väljaarendamisele ja suurendada üldsuse 
teadlikkust ja heakskiitu, kandes 
tugevamate tulemustega liikmesriikide 
oskusteabe ja asjatundlikkuse üle ka 
nõrgemate tulemustega liikmesriikidele 
näidis- ja pilootprojektide ning West-East 
keskuste kaudu,

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toetada metallide taaskasutamise 
kõrgtehnoloogiate arendamist, mis on 
kriitilise tähtsusega kütuseelementide ja 
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vesiniku valdkonna tehnoloogiate 
kasutuselevõtul liidu ressursside baasil, 
kuhu kuuluvad ka tehnoloogilised 
kõrvalsaadused ja jäätmed, ning

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vähendada komisjoni poolt määratletud 
nn „kriitilise tähtsusega toorainete” 
kasutamist, määrates kindlaks sobivad 
asendusained, kui see on tehniliselt 
teostatav ja majanduslikult põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarve Horisont 2020 raamprogrammi 
rakendamiseks Horisont 2020 
eriprogrammile eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti iv ning artiklite 60 ja 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 viidatud asutuste kohta.

Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarvesse otsuse nr ... / 2013/EL 
[eriprogramm Horisont 2020] kohaselt
eraldatud assigneeringutest kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 
58 lõike 1 punkti c alapunkti iv ning 
artiklite 60 ja 61 asjakohaste sätetega 
kõnealuse määruse artiklis 208 viidatud 
asutuste kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teine ühisettevõte võtab vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad vastavalt 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklile 209 ja määrusele (EL) nr ... 
(delegeeritud määrus, milles käsitletakse 
näidisfinantsmäärust asutustele, mis 
põhinevad avaliku ja erasektori 
partnerlusel).

Teine ühisettevõte võtab vastu oma 
eriotstarbelised finantseeskirjad vastavalt 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklile 208 ja määrusele (EL) nr ... 19 a.

__________________
19 a Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 
nr ... / ... [Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artiklis 208 viidatud asutuste 
raamfinantsmäärus (C(2013)06287 –
2013/2864 (DEA))] (ELT L ...]. 

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega teisele ühisettevõttele 
sisaldub heakskiidus, mille annab Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse põhjal 
komisjonile eelarve täimise kohta Euroopa 
Liidu asutamislepingu artiklis 319
sätestatud menetlust järgides.

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega teisele ühisettevõttele annab 
Euroopa Parlament nõukogu soovituse 
põhjal komisjonile eelarve täimise kohta 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõtte finantseeskirjades 
sätestatud menetlust järgides.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teine ühisettevõte teeb täielikku 
koostööd institutsioonidega heakskiidu 
andmise menetluses ja annab vajaduse 
korral vajalikku lisateavet. Sellega seoses 
võidakse paluda, et ühisettevõtte oleks 
esindatud kohtumistel asjaomaste 
institutsioonide ja asutustega ning et ta 
abistaks komisjoni volitatud 
eelarvevahendite käsutajat.

2. Teine ühisettevõte teeb täielikku 
koostööd institutsioonidega heakskiidu 
andmise menetluses ja annab vajaduse 
korral vajalikku lisateavet.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 
võib teostada uurimisi, sealhulgas 
kohapealseid kontrollkäike ja 
inspekteerimist, vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. mai 
1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1073/1999
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdluste kohta21 ja nõukogu 11. 
novembri 1996. aasta määrusele (EÜ, 
Euratom) nr 2185/96, mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli 
ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa 
ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramise eest,22

mille eesmärk on teha kindlaks, kas on 
esinenud pettust, korruptsiooni või muud 
ebaseaduslikku tegevust, mis mõjutab liidu 
finantshuve seoses käesoleva määruse 
alusel rahastatavate otsuste või 
lepingutega.

2. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 
võib teostada uurimisi, sealhulgas 
kohapealseid kontrollkäike ja 
inspekteerimist, vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, 
Euratom) nr 883/201321 ja nõukogu 
määrusele (EÜ, Euratom) nr 2185/96,22

mille eesmärk on teha kindlaks, kas on 
esinenud pettust, korruptsiooni või muud 
ebaseaduslikku tegevust, mis mõjutab liidu 
finantshuve seoses käesoleva määruse 
alusel rahastatavate otsuste või 
lepingutega.
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__________________ __________________
21 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1. 21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, 11. 
september 2013, mis käsitleb Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus 
(Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 
18.9.2013, lk 1).

22 EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2–5. 22 Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb 
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli 
ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa 
ühenduste finantshuve pettuste ja 
igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest 
(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teine ühisettevõte ühineb Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 
25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppega OLAFi sisejuurdluse 
kohta23. Teine ühisettevõte võtab vastu 
vajalikud meetmed, et hõlbustada OLAFi 
sisejuurdluste tegemist.

5. Teine ühisettevõte ühineb Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 
25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppega OLAFi sisejuurdluse 
kohta23. Teine ühisettevõte võtab vastu 
vajalikud meetmed, et hõlbustada OLAFi 
sisejuurdluste tegemist.

__________________ __________________
23 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 15. 23 ELT L 248, 18.9.2013, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – klausel 7 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtma vastu teise ühisettevõtte 
aastaeelarve, sealhulgas ametikohtade 
loetelu, milles on näidatud ajutiste 
ametikohtade arv tegevusüksuste ja 
tasemete järgi, samuti lepinguliste töötajate 
arv ja riikide lähetatud ekspertide arv, 
väljendatuna täistööajas;

(c) võtma vastu teise ühisettevõtte 
aastaeelarve, enne kui nõukogu soovitab 
Euroopa Parlamendil toetada selle 
rakendamist, arvestades Euroopa Liidu 
panust kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna teise ühisettevõttesse,
sealhulgas ametikohtade loetelu, milles on 
näidatud ajutiste ametikohtade arv 
tegevusüksuste ja tasemete järgi, samuti 
lepinguliste töötajate arv ja riikide 
lähetatud ekspertide arv, väljendatuna 
täistööajas;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – klausel 11 – punkt 3 – alapunkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) iga-aastased tööplaanid; (d) iga-aastased tööplaanid ja vastavad 
kuluprognoosid, sh mitterahalised 
sissemaksed;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – klausel 13 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaudsetes meetmetes osalevate muude 
kui liitu kuuluvate liikmete mitterahalised 
sissemaksed, mis koosnevad nende 

(b) kaudsetes meetmetes osalevate muude 
kui liitu kuuluvate liikmete selgelt 
määratletud mitterahalised sissemaksed, 
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kuludest kaudsete meetmete kohaldamisel, 
millest on maha arvatud teise ühisettevõtte 
panus ja liidu muud panused asjaomaste 
kulude katteks.

mille suurus võib olla vähemalt sama, mis 
Euroopa Liidu rahalise toetuse tase, mis 
koosnevad nende kuludest kaudsete 
meetmete kohaldamisel, millest on maha 
arvatud teise ühisettevõtte panus ja liidu 
muud panused asjaomaste kulude katteks.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – klausel 16 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Aastaeelarve võtab juhatus vastu eelneva 
aasta lõpuks.

4. Aastaeelarve võtab juhatus vastu eelneva 
aasta lõpuks ning nõukogu soovitab 
Euroopa Parlamendile toetada selle 
kasutamist, arvestades liidu panust 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
teise ühisettevõttesse.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – klausel 17 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teine ühisettevõte esitab igal aastal 
komisjonile aruande vastavalt määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 
lõikele 5.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – klausel 17 – punkt 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teise ühisettevõtte raamatupidamist 
kontrollib sõltumatu auditeerimisasutus, 
nagu on sätestatud määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõikes 5.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – klausel 17 – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise ühisettevõtte raamatupidamist ei 
kontrollita Kontrollikoja poolt.

Teise ühisettevõtte raamatupidamist 
kontrollitakse kontrollikoja poolt.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teist ühisettevõtet (FCH 2 JU, edaspidi „teine 
ühisettevõte”, „FCH 2 ühisettevõte”), mis on oluline vahend innovatsiooni suunatud 
investeeringute paketi Horisont 2020 raames, et aidata lahendada Euroopa ees seisvaid suuri 
ühiskondlikke probleeme. Komisjoni ettepanekus nähakse ette pikendada seitsmenda 
raamprogrammi raames käivitatud kütuseelementide ja vesiniku esimest ühisettevõtet veel 10 
aastaks. Algusest peale on ühisettevõte tõendanud vesiniku kui tõhusa energiakandja 
potentsiaali, samuti kütuseelementide kui energiamuundurite kasutamise võimalusi Euroopa 
energiajulgeoleku tagamiseks, vähendades ohtlikke heitmeid ja soodustades jätkusuutlikku 
pikaajalist majanduskasvu. 
Euroopa Komisjoni 2011. aastal läbi viidud kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 
ühisettevõtte vahehindamine kinnitas, et ühisettevõte oli tugeva partnerluse aluseks, 
võimendades senisest tõhusamalt kasutada avaliku ja erasektori poolset rahastamist ja 
tugevdades tööstuse, eelkõige VKEde kaasamist kütuseelementide ja vesiniku (FCH) 
tehnoloogiate arengusse. Raportöör tunnustab esimese ühisettevõtte programmide elluviimisel 
toimunud suurt tehnilist arengut ja praktilisi saavutusi, samuti kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna ühisettevõtte arvestatavat tulemust ELi eelarve kasutamisel usaldusväärsel ja 
tõhusal viisil ning soovitab sellise positiivse ja konstruktiivse kogemuse jätkamist 
kooskõlastatult komisjoni ettepanekuga võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb 
kütuseelementide ja vesiniku teist ühisettevõtet.

Kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogia: Euroopa võimalused ja probleemid

Vesinik on energiakandja, mida saab kasutada puhta kütusena, ja selle varud on pea 
piiramatud. Vesiniku ja selle erinevate rakenduste baasil on võimalik pakkuda põhjapanevaid 
lahendusi ELi peamistele ühiskondlikele probleemidele alates energia- ja kliimamuutustest 
kuni tööstuse konkurentsivõime, innovatsiooni ja aruka majanduskasvuni. Kütuseelemente 
kui tõhusat energiamuundamise tehnoloogiat, millel on suuri eeliseid, saab kasutada nii 
transpordi- kui ka energeetikasektoris. Kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogiate edukas 
arendamine ja kasutuselevõtt võib tulevikus olla alternatiiviks fossiilkütustele ja suurendada 
ELi energiajulgeolekut, vähendades pikemas perspektiivis sõltuvust imporditavast energiast. 
Taastuvatest energiaallikatest toodetud vesinik ning vee elektrolüüs koos kütuseelemendi 
süsteemidega võivad mängida olulist rolli edasiste energialiikide valikus Euroopas ja pakkuda 
nii kohalikke kui ka piirkondlikke konkurentsivõimelisi lahendusi aruka ja kaasava 
majanduskasvu saavutamiseks. 
Tihedama taristusüsteemi väljaarendamine kogu Euroopa Liidus võimaldab vesinikku 
transpordisüsteemis, samuti ka teistes majandussektorites veelgi tõhusamalt kasutada, tõstes 
samal ajal avalikkuse teadlikkust võimalikest eelistest, mida kütuseelementide ja vesiniku 
tehnoloogiad võivad ELi kodanikele pakkuda. Komisjoni pakutavad kütuseelementide ja 
vesiniku valdkonna ühisettevõtte eesmärgid ja tegevused nimetatud valdkondades on hästi 
suunatud nende probleemide lahendamiseks ning on muu hulgas kooskõlas Euroopa 2020. 
aasta tegevuskavas nimetatud ELi prioriteetidega, SET-kavaga, energia tegevuskavaga aastani 
2050 ning ressursitõhusa Euroopa tegevuskavaga. 
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Kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogiate edukas ja jätkusuutlik areng ja ulatuslik 
kasutuselevõtt sõltub suures osas teatavate esmatähtsate toorainete, näiteks haruldaste 
muldmetallide, plaatina rühma metallide ja kõrgtehnoloogiliste metallide (näiteks indiumi ja 
galliumi) kättesaadavusest. Nende materjalide nappus tulevikus võib kujuneda 
kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogiate arengu kitsaskohaks. Seetõttu tuleks FCH teise 
ettevõtte eesmärkidesse integreerida ka teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
strateegiline edendamine, mis on suunatud võimalikult mitmekesiste asjakohaste 
asendusainete ja alternatiivsete materjalide leidmisele, samuti kõrgtehnoloogiate tõhusale 
väljaarendamisele nende metallide tootmiseks Euroopa allikatest (kaasa arvatud 
tehnoloogilistest kõrvalsaadustest ja jäätmetest). Raportöör soovitab neid võimalikke 
kitsaskohti arvesse võtta kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogiate pikaajalise visiooni 
loomisel, et tagada kütuseelementide ja vesiniku kui tõeliselt jätkusuutlike lahenduste 
kasutuselevõtt pikemas perspektiivis.

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte kui ELi 2020. aasta 
eesmärkide saavutamise vahendi roll 

Kütuseelementide ja vesiniku tehnoloogiad võivad märkimisväärselt toetada vähese CO2-
heitega majanduse arengut, kuid vaatamata kütuseelementide ja vesiniku sektori kiirele edule 
alates ühisettevõtte loomisest ei ole need tehnoloogiad veel piisavalt küpsed, et konkureerida 
praegusel ajal kasutatavate tehnoloogiatega kui võrdne võrdsega. See on koht, kus 
ühisettevõte on näidanud oma võimekust katalüsaatorina, saavutades tulemusi, mida üks riik 
või ettevõte ei suuda saavutada üksinda: võimendades erainvesteeringuid senisest edukamalt, 
pakkudes stabiilset ja prognoositavat pikaajalist rahastamiskava, vähendades sidusrühmade 
investeerimisriski ja kiirendades FCH tehnoloogiate väljaarendamist ja turulejõudmist. 
Esimese kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte kogemus näitab, et 
ühisettevõttel on positiivne mõju töökohtade loomisele ja tööhõivele kogu ELis: käive kasvas 
keskmiselt 10 % aastas, teadus-ja arendustegevuse kulutuste kasv oli keskmiselt 8 %, 
töökohtade arv kasvas 6 % aastas ja ELis ELi kütuseelementide ja vesiniku sektori ettevõtjate 
patentide arv kasvas 16 % aastas.1
Need positiivsed arengud näitavad meetme lisandväärtust – et ühisettevõte, ühitades avaliku 
ja erasektori poolset rahastamist, suudab tõhusalt stimuleerida FCH tehnoloogiate 
väljaarendamist ning viia tootmiskulud alla tänu teadus-ja arendustegevuse saavutustele. 
Euroopa peaks ära kasutama FCH sektori juba olemasolevat taset ja võimsust ja praegust 
hoogsat arengutempot, et edendada kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 
järgmist etappi kui FCH sektori alust veelgi kiiremini.
Raportöör tervitab komisjoni eelarves võetud kohustusi kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna ühisettevõtte järeltulija ees, kuid soovitab määruses selgemalt sätestada muude kui 
liitu kuuluvate partnerite sissemaksetena arvestatavate mitterahaliste sissemaksete ja 
lisategevuste summad ja nende koostisosad, samuti teiste osalejate panust projektide 
mitterahaliste sissemaksetena ja lisategevusena. Ta usub, et see tagaks määruse sätete 
rakendamise kulutõhusamal viisil, muudaks tegevuse läbipaistvamaks, lihtsustaks ja selgitaks 
osalejate kohustusi ja vastutust ning tugevdaks seeläbi ühisettevõtte atraktiivsust tööstusharu 
uutele ettevõtjatele, eesmärgiga aidata kaasa ühisettevõtte tegevuse edendamisele.

                                               
1 „Trendid investeeringute, töökohtade ja käive kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas”, FCH JU. Veebruar 
2013.
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Lõpuks soovib raportöör rõhutada, et jätkuvad ulatuslikud, riikidevahelised ja 
valdkonnaülesed mehhanismid ja jõupingutused on olulised selleks, et tagada tõhusamaid 
tulemusi ja sidusust liikmesriikide programmide ja vahenditega ning et ühisettevõte oleks 
selles valdkonnas toimuva koostöö oluliseks aluseks. Lisaks pakub Horisont 2020 mõningaid 
uusi võimalusi raamprogrammi ja struktuurifondide vahelise sünergia parandamiseks. Neid 
saab edasi kasutada täiendava finantsvõimenduse saavutamiseks piirkondlikul tasandil. See 
võib olla eriti oluline, sest mõned Lääne-Euroopa liikmesriigid võivad hästi arenenud teadus-
ja arendustegevusest ning tehnoloogia-alasest oskusteabest juba kasu saada, samas võivad 
Ida-Euroopa liikmesriigid pakkuda võimalusi näidis- ja katseprojektide väljatöötamiseks. 
Ühisettevõtte järgmisel etapil tuleks täiendavalt uurida võimalusi meetmete täiendamiseks, 
teadmiste, vahendite ja teadusuuringute infrastruktuuri ühendamiseks ja jagamiseks ning 
sünergiate edasiarendamiseks (Ida–Lääs) ühisettevõtte egiidi all.

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte tegevuse lõpetamine 

Raportöör on mures selle pärast, et vastavalt komisjoni ettepanekule oleks kütuseelementide 
ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte iseseisev asutus vastavalt uue finantsmääruse artiklile 
209 (artikli 208 asemel) ega oleks enam otseselt vastutav parlamendi ees ega oleks enam 
kohustatud laskma kontrollikojal läbi viia välisauditit, nagu see oli varem.
Ühisettevõtte kui nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185 sätestatud liidu 
asutuse tegevusest saadud kogemused näitavad, et praegune tegevusraamistik on piisavalt 
paindlik ja kohandatud ühisettevõtte vajadustele. Seega on raportöör seisukohal, et 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte peab edasi tegutsema vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, 
mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, artiklile 208 ning kohaldama 
finantseeskirju, ei tohiks määruse põhimõtetest kõrvale kalduda, välja arvatud seda eeldavate 
erivajaduste korral, nagu ka praegusel juhul.
Seetõttu soovitab raportöör Euroopa Parlamendil, vastavalt nõukogu soovitusele, liidu 
eelarvelised eraldised teisele ühisettevõttele heaks kiita vastavalt kütuseelementide ja vesiniku 
valdkonna ühisettevõtte finantseeskirjades sätestatud menetluskorrale. Raportöör on 
veendunud, et see on oluline FCH teise ettevõtte autonoomia ja ühisettevõtte piisava vabaduse 
tagamiseks oma toimingute haldamiseks ilma täiendava halduskoormuseta.

Järeldused

FCH esimese ettevõtte kogemus näitab, kuidas teatud probleemide edukas lahendamine pakub 
töökohtade loomise võimalusi, ELi kasvu ja innovatsiooni tänu avaliku ja erasektori 
sidusrühmade ühistele jõupingutustele ja pühendumisele ning selliseks koostööks sobivate 
vahendite olemasolule. FCH tehnoloogiad pakuvad mitmeid puhtaid, säästvaid pikaajalisi 
lahendusi Euroopa paljudele ühiskondlikele probleemidele, kuid nende tehnoloogiate tõhusate 
teadusuuringute ja innovatsiooni ning ulatusliku kasutuselevõtu ees on veel palju takistusi. 
Otsustava tähtsusega nende tehnoloogiate turuletoomisel ja neist tulevikus saadava kasu 
maksimeerimisel on asjakohaste reguleerivate ja äritegevuse mehhanismide kavandamine ja 
rakendamine, samuti selgete pikaajaliste poliitiliste kohustuste võtmine. 
Komisjoni ettepanek pikendada FCH esimese ettevõtte tegevust on selgeks signaaliks 
pikaajalisemast pühendumusest FCH tehnoloogiate väljatöötamisele kui ELi hõlmavale 
visioonile ning on oluliseks vahendiks tugevama, jätkusuutlikuma ja globaalselt 
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konkurentsivõimelise FCH sektori väljaarendamisele ELis ja Euroopa juhtrolli edendamiseks 
nende tehnoloogiate valdkonnas globaalses mastaabis.
Raportöör toetab kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte kui ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava rakendamise jätkamise olulise vahendi ning 
FCH esimese ettevõtte edusammude edasiarendamise jätkamist kuni 31. detsembrini 2024. 
aastal. Sel moel suudab Euroopa nende võtmetehnoloogiate kasutuselevõtul tulevikus saada 
maksimaalset kasu. 


