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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 ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0505),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ja artikli 188 lõiget 1, mille 
alusel nõukogu parlamendiga konsulteeris (C7-0255/2013),

– 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 oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul parlamendile teatada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda parlamendi 
poolt heakskiidetud tekstist;

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

5. teeb presidendile ülesandeks edastada 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 luuakse Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020))7 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerlustes, milles 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020))7 eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerlustes, milles 
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teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seonduvaid eesmärke 
ja lahendada ühiskondlikke probleeme. Liit 
võib osaleda sellistes partnerlustes rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemaid 
konkurentsivõimega seonduvaid eesmärke, 
kasutada ära erainvesteeringuid ja 
lahendada ühiskondlikke probleeme.
Sellised partnerlused peaksid põhinema 
pikaajalistel kohustustel, sh kõigi 
partnerite tasakaalustatud panus, olema 
kohustatud oma eesmärkide 
saavutamisest aru andma ja olema 
kooskõlas liidu strateegiliste 
eesmärkidega teadusuuringute, arengu ja 
innovatsiooni alal. Partnerluste 
haldamine ja toimimine peaks olema 
avatud, läbipaistev, tulemuslik ja tõhus ja 
andma paljudele oma konkreetses 
valdkonnas tegutsevatele sidusrühmadele 
võimaluse osaleda. Liit võib osaleda 
sellistes partnerlustes rahaliste toetuste või 
aluslepingu artikli 187 alusel otsuse 
1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

__________________ __________________
7 ELT ... [raamprogramm H2020]. 7 ELT ... [raamprogramm H2020].

Or. en

(Vt Horisont 2020 määruse artiklit 19.)

Selgitus

Selle lisandusega rõhutatakse neid tähtsaid põhimõtteid, milles lepiti kokku Horisont 2020 
läbirääkimistel ühiste tehnoloogiaalgatuste kohta ja selle kohta, millised peaksid olema nende 
tulemused.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega 2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020)8 rakendamise eriprogramm, tuleks 

(5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 2013. aasta määrusega (EL) 
nr.../2013, millega luuakse 
raamprogramm Horisont 2020 ja nõukogu 
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täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

... 2013. aasta otsusega 2013/.../EL, millega 
luuakse raamprogrammi Horisont 2020 
(2014–2020)8 rakendamise eriprogramm, 
tuleks täiendavat toetust otsuse 
1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtetele anda määruses ja otsuses 
2013/.../EL sätestatud tingimustel.

__________________ __________________
8 ELT ... [H2020 eriprogramm]. 8 ELT ... [H2020 eriprogramm].

Or. en

Selgitus

Tuleks lisada viide mitte ainult konkreetsele programmile, vaid ka raamprogrammile, mis on 
vajalik selleks, et tõendada raamprogrammi artikliga 19 ja selles sätestatud põhimõtete 
järgimist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 71/2008, millega 
asutatakse ühisettevõte Clean Sky,9 loodud 
ühisettevõte Clean Sky on täitmas oma 
eesmärke stimuleerida avaliku ja erasektori 
partnerluse raames uusi teadusuuringuid, 
mis võimaldab pikaajalise koostöö 
toimumist Euroopa lennunduse 
huvirühmade seas. Väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd) on osalenud 
Clean Skys väga laialdaselt – neile on 
eraldatud ligikaudu 40 % 
projektikonkursside eelarvest. 
Ühisettevõtte Clean Sky vahehindamine10

näitas, et ühisettevõte stimuleerib arengut 
keskkonnaeesmärkide suunal edukalt. 
Lisaks on Clean Sky suutnud väga 
edukalt saavutada kõigi liidu peamiste 
tööstusharude ja suure hulga VKEde 
laialdase ja mitmekülgse osalemise. See 
on toonud kaasa uut koostööd ning uute 

(6) Nõukogu 20. detsembri 2007. aasta 
määrusega (EÜ) nr 71/2008, millega 
asutatakse ühisettevõte Clean Sky,9 loodud 
ühisettevõte Clean Sky on täitmas oma 
eesmärke stimuleerida avaliku ja erasektori 
partnerluse raames uusi teadusuuringuid, 
mis võimaldab pikaajalise koostöö 
toimumist Euroopa lennunduse 
huvirühmade seas. Väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd) on osalenud 
Clean Skys väga laialdaselt – neile on 
eraldatud ligikaudu 40 % 
projektikonkursside eelarvest. 
Ühisettevõtte Clean Sky vahehindamine10

näitas, et ühisettevõte stimuleerib arengut 
keskkonnaeesmärkide suunal edukalt. See 
on toonud kaasa uut koostööd ning uute 
osalevate organisatsioonide liitumise. 
Seega tuleks ettevõtte uurimisvaldkonda 
jätkuvalt toetada, et saavutada selle 
eesmärke, nagu need on sätestatud 
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osalevate organisatsioonide liitumise. 
Seega tuleks ettevõtte uurimisvaldkonda 
jätkuvalt toetada, et saavutada selle 
eesmärke, nagu need on sätestatud 
käesoleva määruse artiklis 2.

käesoleva määruse artiklis 2.

__________________ __________________
9 ELT L 30, 4.2.2008, lk 1–20. 9 ELT L 30, 4.2.2008, lk 1–20.
10 SEK/2011/1072 (lõplik). 10 SEK/2011/1072 (lõplik).

Or. en

Selgitus

Korduv koostamine. Samuti on rohkemate sidusrühmade osalemine määratletud ühe 
küsimusena, mille puhul saab veel rohkem ära teha. Tekst ei tohiks esitada seda kui juba 
täidetud ülesannet.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nende panus peaks seonduma ka 
lisategevuste kavas kohase eraliikmete 
lisategevusega; võimendavast mõjust 
korraliku ülevaate saamiseks peaks 
kõnealune lisategevus esindama üldisemat 
panustamist ühisesse tehnoloogiaalgatusse 
Clean Sky.

(11) Nende panus peaks seonduma ka 
lisategevuste kavas kohase eraliikmete 
lisategevusega ja seda tuleks kirjeldada 
aastaaruandes; võimendavast mõjust 
korraliku ülevaate saamiseks peaks 
kõnealune lisategevus esindama üldisemat 
panustamist ühisesse tehnoloogiaalgatusse 
Clean Sky.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut artikli 4 lõike 4 kohta.)

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Ilma et see piiraks artiklis 11 
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nimetatud vahehindamist ja määruse 
nr.../2013 [raamprogramm Horisont 
2020] artikli 26 kohaselt peaksid ühised 
tehnoloogiaalgatused kui konkreetne 
raamprogrammi Horisont 2020 
rahastamisvahend olema allutatud 
põhjalikule vahehindamisele, mis peaks 
muu hulgas hõlmama nende avatuse, 
läbipaistvuse ja tõhususe analüüsi.

Or. en

(Vt Horisont 2020 määruse artiklit 26.)

Selgitus

Kõnealune viide on vajalik selleks, et võtta arvesse Horisont 2020 läbirääkimiste lõplik 
tulemus. See kajastab teist olulist aspekti, nimelt seda, et parlament suutis lisada Horisont 
2020 määrusesse artikli 26.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Ühisettevõte Clean Sky asutati 
ajavahemikuks, mis kestab 31. detsembrini 
2017. Ühisettevõte Clean Sky 2 peaks 
andma jätkuvat tuge Clean Sky 
teadusuuringute programmile, laiendades 
tegevuse ulatust muudetud reeglistiku 
raames. Üleminek ühisettevõttelt Clean 
Sky ühisettevõttele Clean Sky 2 tuleks 
ühtlustada ja sünkroniseerida üleminekuga 
seitsmendalt raamprogrammilt Horisont 
2020 raamprogrammile, et tagada 
teadusuuringuteks saadaolevate vahendite 
optimaalne kasutus. Õiguskindluse ja 
selguse huvides tuleks seetõttu tunnistada 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
71/2008 ning kehtestada üleminekusätted,

(20) Ühisettevõte Clean Sky asutati 
ajavahemikuks, mis kestab 31. detsembrini 
2017. Ühisettevõte Clean Sky 2 peaks 
andma jätkuvat tuge Clean Sky 
teadusuuringute programmile, teostades 
Clean Sky teadusuuringute programmis 
sisalduva muu tegevuse ühisettevõtte 
Clean Sky eeskirjade kohaselt. Üleminek 
ühisettevõttelt Clean Sky ühisettevõttele 
Clean Sky 2 tuleks ühtlustada ja 
sünkroniseerida üleminekuga seitsmendalt 
raamprogrammilt Horisont 2020 
raamprogrammile, et tagada 
teadusuuringuteks saadaolevate vahendite 
optimaalne kasutus. Õiguskindluse ja 
selguse huvides tuleks seetõttu tunnistada 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
71/2008 ning kehtestada üleminekusätted,

Or. en
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Selgitus

Tuleks teha selgeks et ühisettevõte Clean Sky 2 lihtsalt rakendab ülejäänud tegevust, mis 
algselt nähti ette kuni 2017. aastani. Puhas taevas teadusuuringute programmi raames – ja 
mitte midagi muud. See ülejäänud tegevus peaks järgima Puhta taeva „vana” reeglistikku, 
samas kui Clean Sky 2 peaks järgima „uut” reeglistikku. Arvestades, et olukord on juba 
piisavalt kohmakas, ei tuleks 2014. ja 2017. aasta vahel teha kõnealuses kahes reeglistikus 
ühtegi muudatust või katkestust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Arvestades raamprogrammi 
Horisont 2020 üldist eesmärki saavutada 
liidu tasandil teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamise keskkonna 
suurem lihtsustamine ja ühtlustamine, 
tuleks kõigi raamprogrammi Horisont 
2020 raames rahastatavate avaliku- ja 
erasektori partnerluste kestus 
kooskõlastada raamprogrammi kestusega, 
selleks et edaspidi vältida samaaegselt 
kehtivaid erinevate eeskirjade kogumeid 
ja sellega seotud täiendavat 
halduskoormust osalejate ja liidu asutuste 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Arvestades, et alusuuringud on 
tulevast innovatsiooni võimaldavate 
läbimurdeliste ideede genereerimiseks 
väga tähtsad, tuleks lennunduse 
uuringute valdkonnas väljastada 
koostööettepanekuid teadus- ja 
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arendustegevuse projektideks 
raamprogrammi Horisont 2020 raames, 
lisaks ja samaaegselt ühisettevõtte Clean 
Sky 2 tegevusega, eriti uuringuteks 
tehnoloogia küpsustasemetel 1–4;

Or. en

Selgitus

Horisont 2020 määruse kohaselt peaks ühiste tehnoloogiaalgatustega hõlmatud teadus- ja 
arendustegevus samuti olema hõlmatud Horisont 2020 töökavades sisalduvates korrapärastes 
konkursikutsetes. Clean Sky 2 puhul soovitab raportöör viia ühised teadusuuringud läbi 
paralleelselt Clean Sky 2 tegevusega madalamatel tehnoloogia küpsustasemetel, saavutada 
ülikoolide ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate laiem kaasatus ELi rahastatud
lennunduse teadusuuringutes, tagada asjakohane tasakaal madalamate ja kõrgemate 
tehnoloogia küpsustasemete vahel, luua konkurentsivõimeline teadusuuringute keskkond ja 
tugevdada tuleviku innovatsiooni.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 c) Arvestades pideva innovatsiooni 
tähtsust liidu transpordisektori 
konkurentsivõime jaoks ja vastavalt suurt 
arvu ühiseid tehnoloogiaalgatusi selles 
valdkonnas, tuleks raamprogrammi 
Horisont 2020 ühiskonnaprobleemide 
lahendamise raames aruka, 
keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi erieesmärgile eraldatud 
assigneeringute eelarvet põhjalikult 
hinnata ja võib-olla suurendada 
kooskõlas Horisont 2020 määruse 
artiklile 26. 

Or. en

Selgitus

Kui kolme ühist tehnoloogiaalgatust (SESAR, Clean Sky 2 ja väga tõenäoliselt Shift2Rail) 
rahastatakse transpordi erieesmärgi raames, siis näib selle erieesmärgi eelarve eriti 
pingeline, mis võib kahjustada ühiseid teadusuuringuid kõnealuses valdkonnas. Seepärast 
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soovitab raportöör tungivalt hõlmata transpordi erieesmärk vahekokkuvõttes.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 d) Arvestades asjakohaselt 
kavandatud sünergiat raamprogrammi 
Horisont 2020 ja struktuurifondide vahel, 
samuti asjakohaseid riiklikke ja 
piirkondlikke teadus- ja arendustegevuse 
rahastamise programme, tuleks kõiki 
Euroopa Liidu piirkondi julgustada 
ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevust 
ettevaatavalt toetama, näiteks toetades 
rahaliselt asjakohast teadusuuringute 
infrastruktuuri, koostades ettepanekuid, 
kasutades ära uurimistulemusi või 
asjaomaste osapoolte suhtlust, eesmärgiga 
suurendada ühisettevõtte Clean Sky 2 
tegevuse piirkondlikku mõju ja selle 
potentsiaali piirkondlikul tasandil 
tööhõive ja majanduskasvu loomiseks. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament nõudis edukalt Horisont 2020 raammääruse uut artiklit, milles nõutakse 
selgesõnaliselt suuremat sünergiat Horisont 2020 ja struktuurifondide vahel. Sellega seoses 
ei peaks ühised tehnoloogiaalgatused olema erand. Piirkondi tuleks üles kutsuda nende 
tegevusele kaasa aitama, eriti pidades silmas nende tohutut piirkondlike klastrite tugevdamise 
potentsiaali.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühise tehnoloogiaalgatuse 
rakendamiseks lennunduse valdkonnas 
asutatakse ühisettevõte asutamislepingu 

1. Ühise tehnoloogiaalgatuse 
rakendamiseks lennunduse valdkonnas 
asutatakse ühisettevõte asutamislepingu 
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artikli 187 tähenduses (edaspidi 
„ühisettevõte Clean Sky 2”) 
ajavahemikuks, mis kestab 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2024.

artikli 187 tähenduses (edaspidi 
„ühisettevõte Clean Sky 2”)
ajavahemikuks, mis kestab 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020.

Or. en

(Vt põhjenduse 20 muudatusettepanekut.)

Selgitus

Kahe põlvkonna konkursikutseid väljastavate ühiste tehnoloogiaalgatuste paralleelsus 
(erinevate liikmete, erinevate eeskirjade ja erinevate eelarvetega) tekitab halduskulusid, 
suurendab ELi teadusuuringute rahastamise keerukust ja maskeerib tegelikult aastas 
rahastamisele kulutatavad summad. Ühiste tehnoloogiaalgatuste kestus tuleks seepärast 
kooskõlastada raamprogrammi Horisont 2020 ja tulevaste raamprogrammide kestusega. 
Clean Sky 2 kestuse lühendamine võimaldab ühisettevõttel samuti tulla toime vähendatud 
eelarvega, ilma et oleks vaja selle kavandatud tegevust läbi vaadata.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Tegevuse ulatus

1. Artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
täitmiseks võib Clean Sky 2 
teadusuuringute programm rahastada 
uurimis- ja arendustegevust tehnoloogia 
küpsustasemetel 2–6.
2. Kui Clean Sky 2 teadusuuringud 
programmis nähakse ette innovatsiooni 
tehnoloogia küpsustasemetel 7–8, siis 
vähendatakse kaudse tegevuse 
rahastamise määrasid vastavalt 
osalemiseeskirjade [artiklile 22]. 

Or. en

Selgitus

Artikli eesmärk on selgitada ühisettevõte Clean Sky 2 tegevuse ulatust, eriti pidades silmas 
selle teadusuuringute programmiga hõlmatud asjaomaseid tehnoloogia küpsustasemeid, sest 
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laialt näib olevat levinud eeldus, et Clean Sky 2 tegutseb turule lähedal, mis tavaliselt pole 
tõsi. Ka Horisont 2020 osalemiseeskirjad nõuavad tehnoloogia küpsustasemete 
kontseptsiooni suuremat arvestamist rahastamise tasemete sätestamisel. Seda tehakse 
käesolevas artiklis pidades silmas kaudsete meetmete rahastamise määrasid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte Clean 
Sky 2 haldus- ja tegevuskulude katmiseks 
on 1,8 miljardit eurot. See toetus 
makstakse välja liidu üldeelarves 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammile eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte Clean 
Sky 2 haldus- ja tegevuskulude katmiseks 
on 1,575 miljardit eurot. See toetus 
makstakse välja liidu üldeelarves 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammile eraldatud 
assigneeringutest kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktiga iv, artikliga 60 ja 
artikliga 61 kõnealuse määruse artiklis 209 
osutatud asutustele.

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku, tulenevalt Horisont 2020 eelarve vähendamisest mitmeaastases 
finantsraamistikus, vähendada ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarvet 12,5% võrra, et mitte 
kahjustada transpordisektori ühiste teadusuuringute ja ühiste tehnoloogiaalgatuste 
rahastamise vahelist õrna tasakaalu. Samuti tuleks vähendada ka muude ühiste 
tehnoloogiaalgatuste eelarvet. Samal ajal teeb raportöör ettepaneku lühendada Clean Sky 2 
kestust 4 aasta võrra, mis tähendab uue eelarve koostamist järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus pärast 2020. aastat.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
osutatud toetuse väärtuse hindamiseks 

4. Lõike 2 punktis b ning I lisas sätestatud 
põhikirja punkti 15 lõike 3 alapunktis b 
osutatud toetuse väärtuse hindamiseks 
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määratakse kindlaks kulud, lähtudes 
asjaomaste üksuste tavapärastest 
kuluarvestustavadest, üksuse asukohariigis 
kohaldatavatest 
raamatupidamisstandarditest ning 
kohaldatavatest rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest / 
rahvusvahelistest finantsaruandluse 
standarditest. Kulusid tõendab asjaomase 
üksuse nimetatud sõltumatu välisaudiitor.
Toetuse väärtuse hindamist kontrollib 
ühisettevõte Clean Sky 2. Kahtluse korral 
võib ühisettevõte Clean Sky 2 seda 
auditeerida.

määratakse kindlaks kulud, lähtudes 
asjaomaste üksuste tavapärastest 
kuluarvestustavadest, üksuse asukohariigis 
kohaldatavatest 
raamatupidamisstandarditest ning 
kohaldatavatest rahvusvahelistest 
raamatupidamisstandarditest / 
rahvusvahelistest finantsaruandluse 
standarditest. Toetuse väärtuse hindamist 
kontrollib ühisettevõte Clean Sky 2. 
Kahtluse korral võib ühisettevõte Clean 
Sky 2 seda auditeerida. Asjaomane üksus 
esitab avalikkusele aastaaruande oma 
lisategevuse kohta.

Or. en

Selgitus

Erasektori liikmete lisategevus on ühise tehnoloogiaalgatuse võimendava mõju teretulnud 
kaasnähtus, kuid seda ei tuleks auditeerida. Lisategevus peaks olema vastavalt planeeritud ja 
teostatud, selgelt määratletud mitterahalise panusena ja selle kohta tuleks kord aastas aru 
anda. Lõplik summa peaks olema 866,25 miljonit eurot. Kuna kõnealuseid tegevusi liit ei 
kaasrahasta, peaks seetõttu neid kontrollima vaid ühisettevõte. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 ühisettevõtte Clean Sky 2 
vahehindamise. Komisjon saadab 
hindamise järeldused ja oma tähelepanekud 
30. juuniks 2018 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
2017 ühisettevõtte Clean Sky 2 
vahehindamise. Komisjon saadab 
hindamise järeldused ja oma tähelepanekud 
30. juuniks 2018 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
vahehindamine on raamprogrammi 
Horisont 2020 vahehindamise osa ja selle 
tulemused esitatakse viimase tulemustega 
koos.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek kajastab Horisont 2020 määruse artiklis 26 tehtud muudatusi, kus ühised 
tehnoloogiaalgatused on selgelt nimetatud raamprogrammi Horisont 2020 vahehindamise 
osana ja teemana.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühisettevõte Clean Sky 2 eelarve võib 
vahehindamise käigus läbi vaadata. 

Or. en

(Vt põhjendust 20a.)

Selgitus

Sõltuvalt vahehindamise tulemustest ja võttes arvesse kõiki asjaomaseid tegureid, tuleks 
Clean Sky 2 õiguslikku alusakti lisada Clean Sky 2 eelarve suurendamise võimaluse. Samuti 
peaks teiste ühisettevõtete alusaktidesse lisama kõnealused viited ühiste tehnoloogialgatuste 
eelarve võimaliku läbivaatamise kohta vahekokkuvõtete tegemise käigus.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ühisettevõtte Clean Sky 2 rahastatavate 
meetmete suhtes kohaldatakse määrust 
(EL) nr ... [programmi Horisont 2020 
osalemis- ja levitamiseeskirjad]. Nimetatud 
määruse kohaselt käsitatakse ühisettevõtet 
Clean Sky 2 rahastava asutusena ning 
asutusena, kes toetab rahaliselt kaudseid 
meetmeid kooskõlas I lisas sätestatud 
põhikirja punktiga 2.

Ühisettevõtte Clean Sky 2 rahastatavate 
kaudsete meetmete suhtes kohaldatakse 
määrust (EL) nr ... [programmi Horisont 
2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad] ja 
selle rakendamisega seotud komisjoni 
otsuseid. Nimetatud määruse kohaselt 
käsitatakse ühisettevõtet Clean Sky 2 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas I lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 2.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on selgitada, et kohaldatakse mitte ainult osalemiseeskirju, 
vaid ka nendega seotud rakendusakte, näiteks esitamise, hindamise, valiku, otsustamise ja 
läbivaatamise menetlusi. Vastavalt osalemiseeskirjade artikli 1 lõikele 1 kohaldatakse neid 
eeskirju ainult kaudsete meetmete suhtes.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevuse 
vajaduste arvessevõtmiseks ja vastavalt 
raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjade artikli 8 lõikele 3, 
võivad ühisettevõtte Clean Sky 2 töökavad 
lahkneda raamprogrammi Horisont 2020 
kaudsetes meetmetes osalemise 
miinimumnõuetest, lubades vähemalt ühe 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis 
asuva juriidilise isiku osalemist.

Or. en

Selgitus

Raportöör toetab tugevalt ühtse reeglistiku – osalemiseeskirjade – ideed kõigile 
raamprogrammi Horisont 2020 raames rahastatavatele meetmetele, sh ühised 
tehnoloogiaalgatused. Kuid võttes arvesse lennunduse teadusuuringute sektori omapära, 
mida tugevalt kujundavad selle lineaarsed tarnestruktuurid, usub raportöör, et erand, millega 
sätestatakse ühe kasusaaja klausel, on põhjendatud. Seepärast kiidab raportöör selles 
küsimuses delegeeritud õigusakti eelnõu heaks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 4. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
tuumikpartnerid ja asjakohased nendega 
seotud üksused valitakse avatud, 
mittediskrimineeriva ja konkurentsil 

2. Ühisettevõtte Clean Sky 2 
tuumikpartnerid ja asjakohased nendega 
seotud üksused valitakse avatud, 
mittediskrimineeriva ja konkurentsil 
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põhineva konkursi alusel ja neid hinnatakse 
sõltumatult. Konkursside ajendiks on 
vajadus tagada oluline suutlikkus 
programmi rakendamiseks. Need 
avaldatakse Clean Sky veebisaidil ning 
neid levitatakse riikide esindajate rühma ja 
teiste kanalite kaudu, et tagada võimalikult 
laialdane osalus.

põhineva konkursi alusel ja neid hinnatakse 
sõltumatult määruse nr.../2013 
(raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad) artikli 37 kohaselt. 
Konkursside ajendiks on vajadus tagada 
oluline suutlikkus programmi 
rakendamiseks. Need avaldatakse Clean 
Sky veebisaidil ning neid levitatakse 
riikide esindajate rühma ja teiste kanalite 
kaudu, et tagada võimalikult laialdane 
osalus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on määratleda täpsemalt sõltumatu hindamise tähendus, nimelt 
hindamine sõltumatute ekspertide abil, kes on määratud vastavalt osalemiseeskirjade artiklis 
37 sätestatud reeglitele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 7. osa – punkt 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Riikide esindajate rühma esimehel on 
õigus osaleda juhatuse koosolekutel 
vaatlejana.

Riikide esindajate rühma esimehel on õigus 
osaleda juhatuse koosolekutel ja võtta osa 
selle aruteludest, kuid tal puudub 
hääleõigus.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas põhikirja punki 5 lõikega 2 on nii riikide esindajate rühm kui ka teaduskomitee 
ühisettevõtte Clean Sky 2 nõuandvad organid. Selle rolli asjakohaseks täitmiseks tuleks neile 
anda õigus nii juhatuse koosolekutel osaleda kui ka seal toimuvatel aruteludel osaleda. 
Nõuandjal peab olema õigus sõna võtta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 7. osa – punkt 3 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduskomitee esimehel on õigus osaleda 
juhatuse koosolekutel ja võtta osa selle 
aruteludest, kuid tal puudub hääleõigus.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas põhikirja punkti 5 lõikega 2 on nii riikide esindajate rühm kui ka teaduskomitee 
ühisettevõtte Clean Sky 2 nõuandvad organid. Selle rolli asjakohaseks täitmiseks tuleks neile 
anda õigus nii juhatuse koosolekutel osaleda kui ka seal toimuvatel aruteludel osaleda. 
Nõuandjal peab olema õigus sõna võtta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 8. osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon tagab raamprogrammi 
Horisont 2020 ja ühisettevõtte Clean Sky 
2 tegevuse pideva kooskõlastamise, 
tuvastades korrapäraselt võimaliku 
vastastikuse täiendamise ja sünergia, sh 
soovitava kattumise ja rakendades 
vormikohast kooskõlastamise protsessi, 
selleks et suunata raamprogrammi ühiste 
teadusuuringute ja ühisettevõtte Clean 
Sky 2 tegevuse prioriteete. 

Or. en

Selgitus

Väga vajalik on raamprogrammi teadusuuringute ja ühiste tehnoloogiaalgatuste tegevuse 
kooskõlastamine, sh vajaliku kattumise ja vajaliku sünergia ja vastastikuse täiendamise 
haldamine. Loomulikult täidaks seda ülesannet kõige paremini komisjon, kelle roll ühiste 
tehnoloogiaalgatuste juhtimisstruktuuris (50% häältest) peaks andma talle selleks piisavad 
vahendid.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 8. osa – punkt 2 – alapunkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) kiidab heaks konkursikutsed ning 
vajaduse korral seonduvad eeskirjad 
osalemise, hindamise, valimise, toetuste 
määramise ja läbivaatamise menetluste
kohta;

(m) kiidab heaks konkursikutsed;

Or. en

Selgitus

Mutatis mutandis tuleks kohaldada Horisont 2020 esitamise, hindamise, valiku, otsustamise 
ja läbivaatamise menetlusi.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 8. osa – punkt 2 – alapunkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
ettepanekute ja pakkumuste loetelu;

(n) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
ettepanekute ja pakkumuste loetelu, 
tuginedes eelisjärjekorrale, mille on 
koostanud sõltumatute ekspertide rühm 
vastavalt määruse nr.../2013] 
raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad] artiklile 37;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 10. osa – punkt 4 – alapunkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) teatab riikide esindajate rühmale ja 
teaduskomiteeke korrapäraselt kõigist 
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viimaste nõuandva rolliga seotud 
küsimustest;

Or. en

Selgitus

Selleks et täita ühisettevõte Clean Sky 2 nõuandva organi ülesannet, peaksid, riikide 
esindajate rühm ja teaduskomitee saama piisavalt teavet kõigis asjakohastes küsimustes.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 10. osa – punkt 4 – alapunkt t a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) järgib õigeaegselt mistahes soovitusi, 
mis tulenevad ühisettevõtte Clean Sky 
lõpphindamisest, ühisettevõtte Clean Sky 
2 vahehindamisest ja mistahes muust 
asjakohasest Clean Sky 2 tegevuse 
hindamisest;

Or. en

Selgitus

See soovitus sisaldus Clean Sky esimese vahehindamise tulemustes. Selleks et tagada 
ametlikult ettenähtud hindamiste piisav mõju ja parandada ühisettevõtte kvaliteedijuhtimist, 
peaks tegevdirektor peaks olema vastutav kõigi asjakohaste soovituste täitmise eest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 11. osa – punkt 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) ITD ja IADP iga juhi esindaja;

Or. en

Selgitus

Kui ITD-l või IADP-l on mitu juhti, siis on nad kõik juhtkomitees esindatud.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 12. osa – punkt 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) uurimis- ja arendustegevuse 
edenemise kohta aastaaruande 
koostamine koostöös ühisettevõtte Clean 
Sky 2 kommunikatsiooniosakonnaga;

Or. en

Selgitus

Oleks soovitatav jagada ühise tehnoloogiaalgatuse edu kohta korrapäraselt rohkem ja lihtsalt 
mõistetavat teavet, selleks et laiemale avalikkusele ühist tehnoloogiaalgatust paremini 
tutvustada ja inimesi selle saavutustest teadlikumaks muuta.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 13. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kord aastas. Koosolekuid kutsub 
kokku rühma esimees.

5. Teaduskomitee koosolekud toimuvad 
vähemalt kaks korda aastas. Koosolekuid 
kutsub kokku rühma esimees.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 14. osa – punkt 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide esindajate rühma koosolekud 
toimuvad vähemalt kord aastas. 
Koosolekuid kutsub kokku rühma esimees. 
Koosolekutel osalevad tegevdirektor ja 

Riikide esindajate rühma koosolekud 
toimuvad vähemalt kaks korda aastas. 
Koosolekuid kutsub kokku rühma esimees. 
Koosolekutel osalevad tegevdirektor ja 
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juhatuse esimees või nende esindajad. juhatuse esimees või nende esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 14. osa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riikide esindajate rühm saab 
korrapäraselt teavet, eriti ühisettevõtte 
Clean Sky 2 rahastatavates kaudsetes 
meetmetes osalemise kohta, iga 
konkursikutse ja projekti rakendamise 
tulemuste kohta, muude asjakohaste liidu 
programmidega tekkinud sünergia kohta, 
Clean Sky 2 eelarve täitmise kohta ja 
uurimistulemuste levitamise ja kasutamise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks et täita oma ülesannet ühisettevõte Clean Sky 2 nõuandva organina, peaks riikide 
esindajate rühm saama piisavalt teavet kõigis asjakohastes küsimustes.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
1 lisa – 23. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus võib võtta vastu liikmete, 
organite ja töötajate suhtes kohaldatavad 
eeskirjad huvide konfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks. Kõnealustes eeskirjades 
sätestatakse huvide konfliktide vältimine 
juhatuses tegutsevate liikmete esindajate 
puhul.

2. Juhatus võtab vastu liikmete, organite ja 
töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad 
huvide konfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks. Kõnealustes eeskirjades 
sätestatakse huvide konfliktide vältimine 
juhatuses tegutsevate liikmete esindajate 
puhul.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta kui tähtsat osa 
raamprogrammi Horisont 2020 innovatsiooni investeeringute paketist. Raportöör hindab 
kõrgelt liidu jätkuvat toetust ühisele tehnoloogiaalgatusele Clean Sky (Puhas taevas) ja 
märgib, et komisjon järgis paljusid ühisettevõtte Clean Sky esimesest vahehindamisest 
tulenenud soovitusi. Eriti kiidab raportöör järgmisi aspekte: 

o tuntav võimendav mõju, mis väljendub erasektori poolses rahastamises ja tööstuse 
lubadustes võtta lisameetmeid,

o ühisettevõtte paranenud juhtimisstruktuur,

o avaliku ja erasektori partnerluse suurem avatus võistlevate konkursikutsete kaudu.

Siiski on raportöör leidnud mitu teemat, mille puhul komisjoni ettepanek vajab veel pisut 
kohandamist. Eriti soovitab raportöör muudatusi järgmistes aspektides: 

o eelarve kohandamine,

o ühtlustamine ja kooskõlastamine raamprogrammiga Horisont 2020,

o nõuandvate organite tugevdamine ja suurem läbipaistvus.

Raamprogrammi Horisont 2020 eelarve piirangutega toimetulek

Raportöör tunnistab, et ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarve arvestati konkreetsete eesmärkide 
järgi, mis pole muutunud ja mis nõuavad kulukat tehnoloogia tutvustamist, ei toeta komisjoni 
ettepanekut jätta enamiku ühiste tehnoloogiaalgatuste eelarve muutmata pärast seda, kui 
raamprogrammi Horisont 2020 üldist eelarvet vähendati 12,5%. Raportöör avaldab kõnealuse 
vähendamise pärast sügavat kahetsust, kuid peab väga tähtsaks, et säiliks esialgu ette nähtud 
tasakaal raamprogrammi Horisont 2020 ühiste teadusuuringute ja ühiste tehnoloogiaalgatuste 
teadus- ja arendustegevuse vahel. Seepärast teeb raportöör ettepaneku vähendada liidu panust 
ühisettevõttesse Clean Sky 2 ja innovatsiooni investeeringute paketti üldiselt pro-rata 12,5%. 
Samal ajal soovitab raportöör vahekokkuvõtte käigus uuesti kaaluda ühiste 
tehnoloogiaalgatuste eelarveid. Eriti usub raportöör, et transpordi erieesmärgi rahastamine 
raamprogrammis Horisont 2020 peaks lähima võimaluse korral olema suurem, arvestades, et 
tõenäoliselt ootavad seda ees tohutu suured eelarvepiirangud, kui rahastatakse mitte ainult 
ühisettevõtet Clean Sky 2, vaid ka SESARit ja Shift2Rail'i. Vastasel korral jääb vähe raha üle 
Euroopa ühisteks teadusuuringuteks transpordivaldkonnas. 
Selleks et leevendada liidu panuse vähendamist ühisettevõttes Clean Sky 2, teeb raportöör 
samuti ettepaneku lühendada Clean Sky 2 kestust aastalt 2024 aastani 2020, viies selle 
kooskõlla raamprogrammi Horisont 2020 kestusega, millest ühisettevõtet rahastatakse, ja 
tuues kaasa vajaduse uuendada Clean Sky eelarvet pärast 2020. aastat. See peaks võimaldama 
ühisettevõttel Clean Sky 2 viia oma tegevuse kavakohaselt ellu ja täita ettenähtud 
ajavahemikul oma eesmärgid.
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Clean Sky 2 ja Horisont 2020 vaheline ühtlustamine ja kooskõlastamine

Üldiselt sooviks raportöör näha suuremat ühtlustamist ja kooskõlastamist Clean Sky 2 ja 
Horisont 2020 vahel. Ettepanek lühendada ühisettevõtte Clean Sky 2 kestust peab silmas seda 
eesmärki. Lisaks selle meetme leevendavale mõjule vähendatud eelarve tingimustes, on sellel 
suur potentsiaal täiendavalt lihtsustada ja vähendada osalejate ja ühisettevõtte 
halduskoormust. Nelja-aastane üleminekuperiood, mille jooksul kaks põlvkonda ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi võivad väljastada konkursikutseid, kusjuures neist igaüks kohaldab 
erinevaid osalemiseeskirju ja töötab erineva halduskorraldusega, erinevate liikmete arvu ja 
erineva eelarvega, põhjustab suuri halduskulusid, suurendab ELi teadusuuringute rahastamise 
keerukust ja maskeerib tegelikult aastas rahastamisele kulutatavad summad. Selle olukorra 
kordumist pärast 2020. aastat tuleks seepärast iga hinna eest vältida. Eriti pärast pikka arutelu 
raamprogrammi lihtsustamise üle, mille käigus leiti, et ühtne reeglistik on üks lihtsustamise 
nurgakive, usub raportöör, et see põhimõte tuleks ühiste tehnoloogiaalgatuste rakendamise 
käigus ellu viia. 
Peale selle on mitu muudatusettepanekut suunatud Clean Sky 2 egiidi all läbi viidava tegevuse 
tegeliku ulatuse selgitamisele. Raportöör soovitab Clean Sky 2 teadusuuringute ja 
tutvustamisemeetmete iseloomu kirjeldades viidata selgelt tehnoloogia küpsustasemetele, 
selleks et vältida valearusaama, et ühisettevõte tegutseb „turule lähedal”. 
Tehnoloogia küpsustasemetele viitamisest võib samuti olla abi siis, kui kooskõlastatakse 
raamprogrammi ja ühisettevõtte rahastamist. Üldiselt peaks madalamaid tehnoloogia 
küpsustasemeid hõlmama Horisont 2020 raames toimuvad ühised teadusuuringud. Kui 
ühisettevõte peaks siiski otsustama tegutseda tehnoloogia küpsustasemetel 2–4, siis peaks 
komisjon tagama, et sarnased teadusuuringute teemasid hõlmavad siiski ka Horisont 2020 
tavapärased töökavad. Raportöör kutsub komisjoni üles etendama Horisont 2020 ja Clean Sky 
2 töökavade sisu kooskõlastamisel aktiivset rolli.

Teine samm ühiste tehnoloogiaalgatuste ja raamprogrammi suurema ühtlustamise ja 
kooskõlastamise suunas peaks olema ühine vahehindamine. Selline vahehindamise käigus ei 
peaks valmima ainult raamprogrammi kui sellise vahehindamine – sh ühiste 
tehnoloogiaalgatuste kui raamprogrammi Horisont 2020 rahastamisvahendi põhjalik hinnang 
– vaid ka erinevate ühisettevõtete eraldiseisev vahehindamine. 

Parem juhtimine

Paljude raportööri tehtud Clean Sky 2 juhtimist puudutavate väiksemate 
muudatusettepanekute eesmärgiks on peamiselt selle uue poliitilise lähenemisviisi 
rakendamine ühiste tehnoloogiaalgatuste suhtes, mis lepiti kokku läbirääkimistel Horisont 
2020 üle. Nende eesmärgiks on tugevdada ühisettevõtte kahe nõuandva organi, riikide 
esindajate rühma ja teaduskomitee rolli ning suurendada juhtimisstruktuuri läbipaistvust ja 
avatust.
Riikide esindajate rühm ja teaduskomitee peaksid saama tegelikult täita oma rolli 
ühisettevõtte nõuandvate organitena. Nad peaksid kohtuma vähemalt kaks korda aastas (mitte 
ainult üks kord) ja nende esindajatel peaks olema õigus juhatuse koosolekutel osaleda ja seal 
sõna võtta. Kõnealust kahte organit tuleks korrapäraselt teavitada kõigist asjaomastest 
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küsimustest. 
Avatus ja läbipaistvus ei peaks siiski piirduma ühisettevõtte sisemiste tegutsemis- ja 
juhtimismenetlustega. Raportöör on teinud mitu muudatusettepanekut, mille eesmärgiks on 
nende põhimõtete tugevdamine ka Clean Sky 2 partnerite kaasamisel võistlevate 
konkursikutsete kaudu. Need kutsed tuleks avaldada CORDISe (või selle järeltulija) 
veebilehel ja ettepanekute hindamisel tuleks kasutada sõltumatuid eksperte. 

Märkuse korras olgu öeldud, et raportöör üldiselt toetab komisjoni ettepanekut reformida ja 
süvalaiendada oma osalemist ühiste tehnoloogiaalgatuste juhatustes. 50% häälte omamine 
Clean Sky 2 juhatuses sisuliselt võrdub vetoõigusega, mida komisjon rakendas Clean Sky's. 
Siiski eeldab raportöör, et komisjoni vajalik osalemine kõigis juhatuse otsustes võimaldab 
komisjonil tagada ja rakendada Horisont 2020 üle peetud läbirääkimistel kokku lepitud 
poliitilist lähenemisviisi ühiste tehnoloogiaalgatuste suhtes üldiselt ja eriti Clean Sky 2 suhtes. 

Lisavõimendus

Raportöör hindab väga kõrgelt Clean Sky 2 erasektorist pärinevate liikmete lisategevuse 
käsitust ja on rõõmus sellega seoses erarahastamise kaudu tekkiva lisavõimenduse üle. 
Raportöör usub, et selline tegevus peaks tegelikult olema seotud Clean Sky 2 eesmärkidega ja 
neid tuleks kavandada ja neist aru anda aastase tsükliga, tuues välja nende väärtuse 
mitterahalise panusena. Siiski ei sooviks raportöör näha selle lisategevuse allutamist 
komisjoni poolsele auditeerimisele. See võib suurendada erasektori liikmete halduskoormust 
ja viia isegi riiklikult kaasrahastatud tegevuse kahekordse auditeerimiseni. Samuti paistab see 
veidi ebaproportsionaalne, arvestades, et lisategevuse iseloom on määratlemata ja tegemist on 
ise võetud kohustusega. 
Raportöör soovib samuti rõhutada, et lisavõimenduse saaks tekitada ka piirkondlikul tasandil. 
Kui Horisont 2020 raammääruse uues artiklis nõutakse selgesõnaliselt suuremat sünergiat 
Horisont 2020 ja struktuurifondide vahel, siis ei peaks ühised tehnoloogiaalgatused olema 
erand. Piirkondi tuleks kutsuda üles aitama kaasa oma teadusasutuste osalemisele ühistes 
tehnoloogiaalgatustes, näiteks toetades asjakohast teadusuuringute infrastruktuuri, koostades 
ettepanekuid, või asjaomaste asutuste suhtlusvõrgu kaudu. Lõppkokkuvõttes on ühistel 
tehnoloogiaalgatustel tohutu potentsiaal piirkondlike klastrite tugevdamiseks.

Oodates delegeeritud õigusakti Clean Sky 2 kohta

Raportöör on võtnud arvesse delegeeritud õigusakti eelnõu Clean Sky 2 kohta, milles tehakse 
ettepanek teha erand raamprogrammi Horisont 2020 osalemiseeskirjades sätestatud 
konkursikutsete osalemise miinimumnõuetest. Delegeeritud õigusaktis tehakse ettepanek 
lubada ainult ühe juriidiline isiku osalemist (vähemalt kolme asemel) Clean Sky 2 kaudsetes 
meetmetes. Võttes arvesse lennunduse teadusuuringute sektori omapära, mida tugevalt 
kujundavad selle lineaarsed tarnestruktuurid, usub raportöör et ühe kasusaaja klausel on 
põhjendatud. Seepärast kiidab raportöör delegeeritud õigusakti eelnõu heaks.


