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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 lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
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. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise 
kohta mitme liikmesriigi ühises teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk 
on toetada teadusuuringuid ellu viivaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0493),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 185 ja artikli 
188 teist lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0220/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ...1 arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

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

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määrusega (EL) nr …/201320

loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 (201320–
2020) (edaspidi „raamprogramm Horisont 
2020”) eesmärk on avaldada suuremat 
mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
2013. aasta määrusega (EL) nr …/201320

loodud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 (201320–
2020) (edaspidi „raamprogramm Horisont 
2020”) eesmärk on avaldada suuremat 
mõju teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

                                               
1 ELT C...



PE522.920v01-00 6/14 PR\1008853ET.doc

ET

avaliku sektori siseste partnerluste 
tugevdamisele kaasaaitamise teel, sh läbi 
ELi osalemise mitme liikmesriigi poolt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
185 alusel algatatud programmides.

arendades suuremat sünergiat, 
suurendades koordineerimist ning vältides 
asjatut kattuvust rahvusvaheliste, riiklike 
ja piirkondlike teadusprogrammidega. 
Avaliku sektori sisesed partnerlussuhted, 
sh läbi liidu osalemise mitme liikmesriigi 
poolt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 185 alusel algatatud programmides, 
peaksid aitama saavutada need 
eesmärgid, täita kõnealuses määruses, 
eelkõige selle artiklis 26 sätestatud 
tingimused ning täielikult järgima 
raamprogrammi Horisont 2020 
üldpõhimõtteid.

__________________ __________________
20 ELT… [raamprogramm „Horisont 
2020”].

20 ELT… [raamprogramm „Horisont 
2020”].

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Programm Eurostars-2 (edaspidi 
„Eurostars-2”), mis on kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020”, sellega 
seotud juhtalgatusega „Innovaatiline liit”25

ning teatisega „Euroopa teadusruumi 
partnerluse tugevdamine tipptaseme ja 
kasvu saavutamiseks”26, seab eesmärgiks 
toetada teadusuuringuid ellu viivaid 
VKEsid, kaasrahastades nende 
turupõhiseid teadusuuringute projekte mis 
tahes valdkonnas. Sellisel moel ja 
kombineerituna raamprogrammis Horisont 
2020 seatud juhtiva ja progressi 
võimaldava tehnoloogia eesmärgi 
tegevustega aidatakse sellega kaasa 
kõnealuse programmi osa „Juhtpositsioon 
tööstuses” eesmärkide saavutamisele, et 
kiirendada nende tehnoloogiate ja 

(7) Programm Eurostars-2 (edaspidi 
„Eurostars-2”), mis on kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020”, sellega 
seotud juhtalgatusega „Innovaatiline liit”25

ning teatisega „Euroopa teadusruumi 
partnerluse tugevdamine tipptaseme ja 
kasvu saavutamiseks”26, seab eesmärgiks 
toetada teadusuuringuid ja 
arendustegevust ellu viivaid VKEsid, 
kaasrahastades nende turupõhiseid 
teadusuuringute projekte mis tahes 
valdkonnas. Sellisel moel ja 
kombineerituna raamprogrammis Horisont 
2020 seatud juhtiva ja progressi 
võimaldava tehnoloogia eesmärgi 
tegevustega aidatakse sellega kaasa 
kõnealuse programmi osa „Juhtpositsioon 
tööstuses” eesmärkide saavutamisele, et 
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innovatsioonide arendamist, mis on 
tuleviku ettevõtete tegevuse aluseks ja 
aitavad uuenduslikel Euroopa VKEdel 
kasvada maailma juhtivateks ettevõteteks. 
Varasema Eurostarsi programmi täiustuste 
osana peaks Eurostarsi-2 raames rõhuma 
toetuse andmise lühemale ajale, paremale 
integratsioonile ning optimaalsele, 
läbipaistvale ja tõhusamale 
haldustegevusele kui teadusuuringuid ellu 
viivate VKEde saadavale lõplikule kasule.

kiirendada nende tehnoloogiate ja 
innovatsioonide arendamist, mis on 
tuleviku ettevõtete tegevuse aluseks ja 
aitavad uuenduslikel Euroopa VKEdel 
kasvada maailma juhtivateks ettevõteteks. 
Varasema Eurostarsi programmi täiustuste 
osana peaks Eurostarsi-2 raames rõhuma 
toetuse andmise lühemale ajale, paremale 
integratsioonile ning optimaalsele, 
läbipaistvale ja tõhusamale 
haldustegevusele kui teadusuuringuid ja 
arendustegevust ellu viivate VKEde 
saadavale lõplikule kasule.

__________________ __________________
25 KOM(2010) 546 (lõplik), 6.10.2010. 25 COM (2010)0546, 6.10.2010.
26 COM(2012) 392 final, 17.7.2012. 26 COM (2012)0392, 17.7.2012.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Eurostars-2 strateegilised 
tulevikuväljavaated esitati Budapestis 22. 
juunil 2012 toimunud Eureka ministrite 
konverentsil (edaspidi „Budapesti 
dokument”). Ministrid võtsid kohustuse 
toetada Eurostarsi ühisprogrammi jätkamist 
pärast 2013. aastal selle lõpetamist 
raamprogrammiga Horisont 2020 hõlmatud 
ajavahemiku vältel. See hõlmab tugevdatud 
partnerlust, mis võtab arvesse Eurostarsi 
ühisprogrammi vahehindamise soovitusi. 
Budapesti dokumendis on sätestatud 
Eurostars-2 kaks peamist eesmärki. Esiteks 
struktuuripõhine eesmärk riiklike 
teadusuuringute programmide rahastamise 
valdkonnas sünkroonimise ja 
kooskõlastamise suurendamiseks, mis on 
liikmesriikide poolt Euroopa teadusruumi 

(8) Eurostars-2 strateegilised 
tulevikuväljavaated esitati Budapestis 22. 
juunil 2012 toimunud EUREKA ministrite 
konverentsil (edaspidi „Budapesti 
dokument”). Ministrid võtsid kohustuse 
toetada Eurostarsi ühisprogrammi jätkamist 
pärast 2013. aastal selle lõpetamist 
raamprogrammiga Horisont 2020 hõlmatud 
ajavahemiku vältel. See hõlmab tugevdatud 
partnerlust, mis võtab arvesse Eurostarsi 
ühisprogrammi vahehindamise soovitusi. 
Budapesti dokumendis on sätestatud 
Eurostars-2 kaks peamist eesmärki. Esiteks 
struktuuripõhine eesmärk riiklike 
teadusuuringute programmide rahastamise 
valdkonnas sünkroonimise ja 
kooskõlastamise suurendamiseks, mis on 
EUREKA liikmesriikide poolt Euroopa 
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saavutamise jaoks keskse tähtsusega 
asjaolu. Teiseks sisupõhine eesmärk, et 
toetada teadusuuringuid ellu viivaid 
VKEsid, kes tegelevad riikidevaheliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
projektidega. Budapesti dokumendiga 
kutsutakse ELi programmis osalema.

teadusruumi saavutamise jaoks keskse 
tähtsusega asjaolu. Teiseks sisupõhine 
eesmärk, et toetada teadusuuringuid ja 
arendustegevust ellu viivaid VKEsid, kes 
tegelevad riikidevaheliste teadusuuringute 
ja innovatsiooni projektidega. Budapesti 
dokumendiga kutsutakse liitu Eurostars-2s
osalema.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Vastavalt lihtsustamise eesmärgile 
tuleks kõikide osapoolte bürokraatlikku ja 
halduskoormust vähendada. Vältida 
tuleks topeltauditeid ning ülemäärast 
dokumenteerimist ja aruandlust.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas raamprogrammi Horisont 
2020 eesmärkidega peab programmis 
Eurostars-2 osalemise õiguse olema igal 
liikmesriigil ja raamprogrammiga 
Horisont 2020 liitunud mis tahes riigil.

(11) Kooskõlas raamprogrammi Horisont 
2020 ja EUREKA eesmärkidega peab igal 
liikmesriigil ja EUREKA liikmesriigil 
ning EUREKAga assotsieerunud Euroopa 
või kolmandal riigil, millel on liiduga 
teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö 
leping, olema programmis Eurostars-2 
osalemise õigus.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjon peaks ellu viima 
vahehindamise, mille käigus hinnataks 
eelkõige Eurostars-2 kvaliteeti ja tõhusust 
ning määratud eesmärkide saavutamist 
ning samuti tehakse finantshindamine ja 
koostatakse kõnealuste hindamiste kohta 
aruanne.

(22) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
ühiselt ellu viima vahehindamise, mille 
käigus hinnataks eelkõige Eurostars-2 
kvaliteeti ja tõhusust ning määratud 
eesmärkide saavutamist ning samuti 
tehakse finantshindamine ja koostatakse 
kõnealuste hindamiste kohta aruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad 
liidu osalemise kohta teises teadus- ja 
arendustegevuse programmis, mida viivad 
ühiselt ellu mitu liikmesriiki ja mille 
eesmärk on toetada teadusuuringuid ellu 
viivaid väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKE) (edaspidi „Eurostars-2”) 
ning selles osalemise tingimused.

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad 
liidu osalemise kohta teises teadus- ja 
arendustegevuse programmis, mida viivad 
ühiselt ellu mitu liikmesriiki ja mille 
eesmärk on toetada teadusuuringuid ja 
arendustegevust ellu viivaid väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid)
(edaspidi „Eurostars-2”) ning selles 
osalemise tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mis tahes muud liikmesriigid ning mis 
tahes muud riigid, kes on liitunud 
määrusega (EL) nr …/2013 loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammiga Horisont 2020 (2014–
2020) (edaspidi „raamprogramm Horisont 
2020”), võivad programmis Eurostars-2 
osaleda, kui nad täidavad käesoleva otsuse 
artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud 
tingimuse. Kõnealuseid liikmesriike ja
assotsieerunud riike, kes vastavad 
nimetatud tingimusele, käsitatakse 
käesoleva otsuse kohaldamisel osalevate 
riikidena.

2. Mis tahes muud liikmesriigid ning mis 
tahes muud EUREKA liikmesriigid, ning 
EUREKAga assotsieerunud Euroopa või 
kolmandad riigid, millel on liiduga 
teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö 
leping, võivad programmis Eurostars-2 
osaleda, kui nad täidavad käesoleva otsuse 
artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud 
tingimuse. Kõnealuseid liikmesriike ja
EUREKA liikmesriike, kes vastavad 
nimetatud tingimusele, käsitatakse 
käesoleva otsuse kohaldamisel osalevate 
riikidena.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu maksimaalne rahaline toetus 
programmile Eurostars-2 on koos Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
assigneeringutega 287 miljonit eurot30. 
Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarve assigneeringutest, mis on 
eraldatud kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti vi ning artiklite 60 ja 61 
kohaselt otsusega …/2013/EL kehtestatud 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi asjakohaste 
osadega.

1. Liidu maksimaalne rahaline toetus, 
kaasa programmile Eurostars-2 koos 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni 
assigneeringutega, sh tsentraalsed haldus-
ja tegevuskulud, on 287 miljonit eurot30. 
Toetus makstakse Euroopa Liidu 
üldeelarve assigneeringutest, mis on 
eraldatud kooskõlas määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunkti vi ning artiklite 60 ja 61 
kohaselt otsusega …/2013/EL kehtestatud 
raamprogrammi Horisont 2020 
rakendamise eriprogrammi asjakohaste 
osadega, ning eelkõige II samba rubriigi 
„Innovatsioon VKEdes” 
assigneeringutest.

__________________ __________________
30 Summa on hinnanguline ning oleneb 30 Summa on hinnanguline ning oleneb 
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teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraadi poolt teise osa 
„Juhtpositsioon tööstuses” eesmärgi 
„Innovatsioon VKEdes” jaoks kokku 
lepitud lõplikust summast, mis kiidetakse 
lõplikus versioonis eelarvepädeva 
institutsiooni poolt heaks ettepanekule 
lisatavas finantsselgituses.

teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraadi poolt teise osa 
„Juhtpositsioon tööstuses” eesmärgi 
„Innovatsioon VKEdes” jaoks kokku 
lepitud lõplikust summast, mis kiidetakse 
lõplikus versioonis eelarvepädeva 
institutsiooni poolt heaks ettepanekule 
lisatavas finantsselgituses.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi Eurostars-2 halduskulude
katmiseks võib kasutada maksimaalselt
2 % liidu rahalisest toetusest. Osalevad 
riigid katavad Eurostars-2 rakendamisega 
seotud mis tahes muud halduskulud.

3. Programmi Eurostars-2 haldus- ja 
tegevuskulude (mis on projektide 
hindamiskulud) katmiseks võib kasutada 
maksimaalselt 6% liidu rahalisest toetusest.
Osalevad riigid katavad Eurostars-2 
rakendamisega seotud riikliku tasandi
halduskulud.

Or. en

Selgitus

Eureka sekretariaadi tsentraalne haldus ning tsentraalselt toimuvad projektihindamised 
tekitavad kulusid. Lihtsuse huvides tuleks need tsentraalsed kulud katta liidu toetusest, selle 
asemel et jagada need enam kui 30 liikmesriigi vahel. Liikmesriigid omakorda tasuvad oma 
rahastamisasutuste halduskulud. See välistaks olukorra, kus üks maksetega (4% halduskulud 
+ 2% hindamine) viivitav liikmesriik seab kahtluse alla kogu võrgu toimimise.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) EUREKA sekretariaadi (edaspidi 
„ESE”) esindatavate osalevate riikide 
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poolt selle tõendamine, et 
programmi/teadusuuringute valdkonnad 
on valitud vastavalt raamprogrammis 
Horisont 2020 sätestatud 
teadusprioriteetidele ning Eurostars-2 alt 
üles suunatud lähenemisviisile;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) ESE esindatavate osalevate riikide 
poolt selle tõendamine, et järgitakse 
raamprogrammi Horisont 2020 
üldpõhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) ESE esindatavate osalevate riikide 
poolt selle tõendamine, et on täidetud 
raamprogrammi Horisont 2020 artiklis 20 
sätestatud tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)



PR\1008853ET.doc 13/14 PE522.920v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Delegeerimislepingus nähakse ette 
selge ülesannete ja vastutuse jaotus 
komisjoni, ESE ja liikmesriikide vahel
ning välditakse topelttööd.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib otsustada lõikes 1 
osutatud auditid ise ellu viia.

2. Komisjon võib otsustada lõikes 1 
osutatud auditid ise ellu viia. Selliseid 
auditeid tehakse üksnes nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel ning konsulteerides 
asjaomaste osapooltega.

Or. en

Selgitus

Üldiselt on põhjendamatu ja lihtsalt bürokraatiat suurendav, et komisjon teostab auditeid 
juhul, kui riiklik rahastamisasutus on need juba teostanud, või juhul, kui ei esine mingeid 
kahtlusi. Komisjon peaks selgitama, miks ta soovib teha täiendavaid auditeid, et vältida 
muljet meelevaldsusest. Täiendavaid auditeid tuleks teha üksnes nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel ning mitte kõikide riikide ja osalejate suhtes.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib 31. detsembriks 2017 ellu 
programmi Eurostars-2 vahehindamise.
Komisjon koostab kõnealuse hindamise
kohta aruande, mis sisaldab komisjoni 
järeldusi ja täheldusi. Komisjon saadab 
kõnealuse aruande 30. juuniks 2018 

1. Komisjon ja liikmesriigid viivad 31. 
detsembriks 2017 ühiselt ellu programmi 
Eurostars-2 vahehindamise. Komisjon 
koostab kõnealuse hindamise kohta 
aruande, mis sisaldab komisjoni järeldusi 
ja täheldusi. Komisjon saadab kõnealuse 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule. aruande 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en


