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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 nõukogu määrus biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõtte kohta
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0496),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ja artikli 188 lõiget 1, mille 
alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0257/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
regionaalarengukomisjoni arvamust (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 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
202020 aastateks 2014–2020) eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm Horisont 
202020 aastateks 2014–2020) eesmärk on 
saavutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
suuremat mõju, viies raamprogrammi 
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Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimega seotud eesmärgid ning 
ületada ühiskondlikke probleeme. Liit võib 
sellistes partnerlussuhetes osaleda rahaliste 
toetuste või aluslepingu artikli 187 alusel 
otsuse 1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

Horisont 2020 ning erasektori rahalised 
vahendid kokku peamiste valdkondade 
avaliku ja erasektori partnerluses, milles 
teadusuuringud ja innovatsioon saavad 
aidata saavutada liidu üldisemad 
konkurentsivõimega seotud eesmärgid, 
võimendada erainvesteeringuid ning 
ületada ühiskondlikke probleeme. Need 
partnerlused peaksid tuginema võetud 
pikaajalistele kohustustele, sealhulgas 
kõikide partnerite tasakaalustatud 
panusele, vastutama oma eesmärkide 
saavutamise eest ning olema kooskõlas 
liidu strateegiliste eesmärkidega teadus-
ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
vallas. Kõnealuste partnerluste juhtimine 
ja toimimine peaks olema avatud, 
läbipaistev, tulemuslik ja tõhus ning 
andma osalemisvõimaluse paljudele 
erinevatele sidusrühmadele, kes 
tegutsevad oma konkreetses valdkonnas.
Liit võib sellistes partnerlustes osaleda 
vastavalt otsusele nr 1982/2006/EÜ 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
187 kohaselt asutatud ühisettevõtetele 
rahalise toetuse maksmise kaudu.

__________________ __________________
20ELT ... [raamprogramm Horisont 2020]. 20ELT ... [raamprogramm Horisont 2020].

Or. en

Selgitus

Selle lisatud tekstiga rõhutatakse olulisi põhimõtteid, milles lepiti kokku raamprogrammi 
„Horisont 2020” läbirääkimistel ühiste tehnoloogiaalgatuste osas ning selle osas, mida need 
peaksid pakkuma. Kooskõlas raamprogrammi põhjendusega 40.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta 
otsusega (EL) nr .../2013, millega luuakse 

(4) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) 
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raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020) rakendamise eriprogramm,21 võib 
toetust raamprogrammi Horisont 2020 all 
asutatud ühisettevõtetele anda kõnealuses 
otsuses sätestatud tingimustel.

nr .../2013 (millega kehtestatakse 
raamprogramm Horisont 2020) ning
nõukogu ... 2013. aasta otsusega (EL) nr 
.../2013, millega luuakse raamprogrammi 
Horisont 2020 (2014–2020) rakendamise 
eriprogramm,21 võib toetust 
raamprogrammi Horisont 2020 all asutatud 
ühisettevõtetele anda kõnealuses määruses 
ja otsuses, eelkõige raamprogrammi 
artiklis 25 sätestatud tingimustel.

__________________ __________________
21ELT ... [raamprogrammi Horisont 2020 
eriprogramm].

21ELT ... [raamprogrammi Horisont 2020 
eriprogramm].

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks viide mitte ainult eriprogrammile, vaid ka raamprogrammile, mis on vajalik 
tõendamaks vastavust raamprogrammi artiklile 25 ja selles esitatud põhimõtetele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 
põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed 
esindavad kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid. BTK eesmärk on 
edendada Euroopas biotoorainel 
põhinevate tööstusharude tehnoloogilist ja 
majanduslikku arengut. Liikmelisust 
võivad taotleda kõik biotoorainel 
põhinevasse väärtusahelasse kuuluvad 
huvitatud sidusrühmad. Konsortsium 

(7) BTK on mittetulunduslik 
organisatsioon, mis loodi esindama 
tööstusharu rühma, mis toetab biotoorainel 
põhinevate tööstusharude ühist 
tehnoloogiaalgatust. Selle liikmed 
esindavad kogu biotoorainel põhinevat 
väärtusahelat ning nende seas on 
suurtööstused, väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), 
piirkondlikud klastrid, Euroopa 
kutseühingud ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid. BTK eesmärk on 
edendada Euroopas biotoorainel 
põhinevate tööstusharude tehnoloogilist ja 
majanduslikku arengut. Liikmelisust 
võivad taotleda kõik biotoorainel 
põhinevasse väärtusahelasse kuuluvad 
huvitatud sidusrühmad. Konsortsium 
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rakendab liikmelisuse suhtes avatuse ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtteid, tagades 
ettevõtjate laialdase kaasamise.

rakendab liikmelisuse suhtes 
raamprogrammis kehtestatud avatuse ja 
läbipaistvuse üldpõhimõtteid, tagades 
ettevõtjate ja VKEde võimalikult 
laiaulatusliku kaasamise.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga juhitakse tähelepanu raamprogrammi 2020 üle toimunud 
läbirääkimistel kokku lepitud olulistele põhimõtetele, mis on seotud ühiste 
tehnoloogiaalgatuste ning nende ülesannetega vastavalt artiklile 25, kuid ka vastavalt 
osalemise laiendamist käsitlevale artiklile 14 ja VKEsid käsitleva artikli 25 lõikele 3. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mõju maksimeerimiseks peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 
valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis.

(16) Vastavalt raamprogrammi 
üldpõhimõtetele ning mõju 
maksimeerimise eesmärgil peaks 
biotoorainel põhinevate tööstusharude 
ühisettevõte arendama tihedat sünergiat 
teiste liidu programmidega sellistes 
valdkondades nagu haridus, keskkond, 
konkurentsivõime ja VKEd, ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja maaelu 
arengu poliitikaga, mis saavad aidata 
spetsiifiliselt tugevdada riikide ja 
piirkondade suutlikkust teadusuuringuteks 
ja innovatsiooniks arukate 
spetsialiseerumisstrateegiate kontekstis.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas raamprogrammi artiklitega 20 ja 21.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
BPT ühisettevõte pakkuma rahalist tuge, 
eelkõige andes toetusi osalejatele, lähtudes
avatud ja konkurentsipõhistest 
projektikonkurssidest.

(20) Oma eesmärkide saavutamiseks peaks 
BPT ühisettevõte pakkuma meetmetele 
ELi poolset rahalist tuge avatud ja 
läbipaistvate menetluste abil, andes 
eelkõige toetusi osalejatele avatud ja 
konkurentsipõhistest projektikonkurssidest 
lähtudes.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kavandatud erandi tegemine 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 2013. 
aasta määrusest (EL) nr .../2013 (millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020” (2014–2020) osalemis- ja 
levitamiseeskirjad) tundub olevat 
põhjendatud ühisettevõtte tegevusega 
seotud konkreetsete vajaduste tõttu.

Or. en

Selgitus

Raportöör soovib juba käesolevas etapis väljendada, et kavandatud erandi tegemine tundub 
olevat sobilik. Erainvesteeringute optimaalse võimendamise eesmärgil piirab biotoorainel 
põhinevate tööstusharude ühisettevõte liidu rahalise toetuse andmist biotoorainel põhinevate 
tööstusharude muudele kui innovatsioonimeetmetele vaid järgmiste osalejate puhul: väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad; kesk- ja kõrgharidusasutused; mittetulunduslikud 
juriidilised isikud, sealhulgas need, kelle peamine eesmärk on teadustegevus või 
tehnoloogiaarendus; Teadusuuringute Ühiskeskus; Euroopa huve esindavad rahvusvahelised 
organisatsioonid.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) BPT ühisettevõte peaks töötama 
läbipaistval moel ning esitama kogu 
asjakohase ja olemasoleva teabe 
asjaomastele organitele ja edendama oma 
tegevust vastavalt. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) aidata kaasa Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu … 2013. aasta määruse (EL) nr 
.../2013 (millega luuakse raamprogramm 
Horisont 2020) rakendamisele ning 
keskenduda eelkõige teadusuuringute ja 
innovatsiooniprioriteetidele, mis on 
sätestatud nõukogu ... 2013. aasta otsuse nr 
.../2013/EL (millega luuakse eriprogramm 
Horisont 2020) osades II.1 ja III.2;

Or. en

Selgitus

Tekst on lisatud eesmärgiga täpsustada, et ühise tehnoloogiaalgatuse puhul tuleb järgida 
raamprogrammis „Horisont 2020” esitatud teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
eesmärke.

Muudatusettepanek 9

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

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, BPT ühisettevõtte 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 000 miljonit 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 
alapunkti iv, artikli 60 ja artikli 61 
asjakohaste sätetega kõnealuse määruse 
artiklis 209 osutatud asutustele.

1. Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, BPT ühisettevõtte 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 000 miljonit eurot. See toetus makstakse 
välja liidu üldeelarves raamprogrammi 
Horisont 2020 rakendamise 
eriprogrammile eraldatud assigneeringutest
ning eelkõige erieesmärkidele 
„Juhtpositsiooni progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas� ja 
„Toiduga kindlustatus, toidu kvaliteet ja 
turvalisus, säästev põllumajandus, mere-
ja merendusuuringud ning biomajandus” 
eraldatud assigneeringutest kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 
58 lõike 1 punkti c alapunkti iv, artikli 60 
ja artikli 61 asjakohaste sätetega kõnealuse 
määruse artiklis 209 osutatud asutustele.

Or. en

Selgitus

Lisatud tekstiga täpsustatakse, kust pärinevad assigneeringud. Vt finantsselgitust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. BPT ühisettevõtte muud liikmed peale 
liidu annavad iga aasta 31. jaanuariks BPT 
ühisettevõtte juhatusele aru igal eelneval 
eelarveaastal lõike 2 kohaselt antud toetuse 
väärtusest.

3. BPT ühisettevõtte muud liikmed peale 
liidu annavad iga aasta 31. jaanuariks BPT 
ühisettevõtte juhatusele aru igal eelneval 
eelarveaastal lõike 2 kohaselt antud toetuse 
väärtusest. Sellest teavitatakse õigeaegselt 
ka riikide esindajate rühma.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1– osa 11 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjassepuutuvate riiklike või 
piirkondlike teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide staatus ning 
võimalike koostöövaldkondade 
määratlemine, kaasa arvatud 
asjassepuutuvate tehnoloogiate 
kasutuselevõtt;

(a) asjassepuutuvate riiklike või 
piirkondlike teadus- ja 
innovatsiooniprogrammide staatus ning 
võimalike koostöövaldkondade 
määratlemine, kaasa arvatud 
asjassepuutuvate tehnoloogiate 
kasutuselevõtt sünergiate tekitamiseks ja 
kattumiste vältimiseks;

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus biotoorainel põhinevate 
tööstusharude ühisettevõtte kohta ning peab seda raamprogrammi Horisont 2020 alla kuuluva 
innovatsiooniinvesteeringute paketi oluliseks osaks. Ühisettevõte tugineb viimaste aastate 
jooksul saadud kogemustele, kuna EL on rahastanud hulgaliselt projekte, mille abil 
edendatakse biotoorainel põhinevaid tööstusharusid. Sellise suure teadus- ja 
innovatsioonialase ettevõtmise riikidevahelise ja keeruka olemuse tõttu tuleb eri sektorite ja 
riikide vahel koguda kokku lisateadmised ja ühendada rahalised vahendid. Kavandatud ühise 
tehnoloogiaalgatusega on võimalik kava ja ressursse nõuetekohaselt koordineerida.

Raportööri arvates tuleks horisontaalsete muudatusettepanekute puhul rakendada 
raamprogrammi Horisont 2020 artiklil 187 põhinevate avaliku ja erasektori partnerluste kaudu 
avatud, läbipaistval, tulemuslikul ja tõhusal moel ning sellega peaks suurele hulgale omas 
valdkonnas aktiivsetele sidusrühmadele kaasnema võimalus osaleda. Raportöör rõhutas 
seetõttu, kui oluline on järgida põhimõtteid, milles lepiti kokku raamprogrammi Horisont 
2020 läbirääkimistel avaliku ja erasektori partnerluste osas ning selle osas, mida need peaksid 
pakkuma. See on eriti oluline just avatuse ja läbipaistvuse poolest.

BPT ühisettevõte kui raamprogrammi Horisont 2020 rakendusmeede peab loomulikult olemas 
kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooniprioriteetidega, mis 
on kehtestatud erieesmärkide „Juhtpositsiooni progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas� ja „Toiduga kindlustatus, toidu kvaliteet ja turvalisus, säästev 
põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus” raames. Raportöör on 
märganud selle otsest seost muudatusettepanekute kaudu. 

Lõpetuseks soovib raportöör mainida, et kõnealuse ühisettevõtte rakendamisel järgitakse 
raamprogrammi „Horisont 2020” osalemiseeskirju ühe erandiga: erainvesteeringute 
optimaalse võimendamise eesmärgil piirab biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte 
liidu rahalise toetuse andmist biotoorainel põhinevate tööstusharude muudele kui 
innovatsioonimeetmetele vaid järgmiste osalejate puhul: väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad; kesk- ja kõrgharidusasutused; mittetulunduslikud juriidilised isikud, sealhulgas 
need, kelle peamine eesmärk on teadustegevus või tehnoloogiaarendus; Teadusuuringute 
Ühiskeskus; Euroopa huve esindavad rahvusvahelised organisatsioonid. Sekkumata 
delegeeritud aktide ametlikku menetlusse, soovib raportöör juba käesolevas etapis öelda, et 
kõnealune erand tundub olevat sobilik.


