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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, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja 
pikendamisega aastani 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0503),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 187 ja 188, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0254/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning transpordi-
ja turismikomisjoni 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 -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr .../2013 
(raamprogramm „Horisont 2020”)13a

seatakse sihiks saavutada suurem mõju 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
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ühendades raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja erasektori vahendid 
avaliku ja erasektori partnerluse vormis 
sellistes tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata liidu laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele, 
erasektori investeeringute 
võimendamisele ja ühiskondlike 
probleemide lahendamisele. Need 
partnerlused peaksid tuginema võetud 
pikaajalistele kohustustele, sealhulgas 
kõikide partnerite tasakaalustatud 
panusele, vastutama oma eesmärkide 
saavutamise eest ning olema kooskõlas 
liidu strateegiliste eesmärkidega, mis on 
seotud teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooniga. Kõnealuste partnerluste 
juhtimine ja toimimine peaks olema 
avatud, läbipaistev, tulemuslik ja tõhus 
ning andma osalemisvõimaluse laiale 
hulgale sidusrühmadele, kes tegutsevad 
kõnealuste partnerluste konkreetsetes 
valdkondades. Liit võib sellistes 
partnerlustes osaleda vastavalt otsusele nr 
1982/2006/EÜ Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt asutatud 
ühisettevõtetele rahalise toetuse maksmise 
kaudu.
___________________
13a Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrus (EL) nr .../2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020 ja 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1982/2006/EÜ (ELT L...).

Or. en

Selgitus

Selle lisatud tekstiga rõhutatakse olulisi põhimõtteid, milles lepiti kokku raamprogrammi 
„Horisont 2020” läbirääkimistel avaliku ja erasektori partnerluste osas ning selle osas, mida 
need peaksid pakkuma. Kooskõlas raamprogrammi põhjendusega 40.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Kooskõlas raamprogrammiga 
„Horisont 2020” ja nõukogu otsusega 
(EL) nr .../2013 (Horisont 2020 
eriprogramm)13b võib anda toetust 
raamprogrammi „Horisont 2020” alusel 
asutatud ühisettevõtetele tingimustel, mis 
on täpsustatud raamprogrammis 
„Horisont 2020” ja Horisont 2020 
eriprogrammis, eelkõige kooskõlas 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
artikliga 25 ning järgides täielikult 
üldpõhimõtteid, mis on kehtestatud 
raamprogrammis „Horisont 2020” ning 
eelkõige avatud juurdepääsu ja soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtteid.
___________________
13b Nõukogu ... 2013. aasta otsus (EL) nr 
.../2013, millega kehtestatakse 2014.–
2020. aasta raamprogrammi 
„Horisont 2020” rakendamise 
eriprogramm (ELT L...)

Or. en

Selgitus

Lisada tuleks viide raam- ja eriprogrammile, mis on vajalik tõendamaks vastavust 
raamprogrammi artiklile 25 ja selles esitatud põhimõtetele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemiga seotud teadusuuringute 
ja arendustegevuse projekt (projekt 
SESAR), mille eesmärk on ajakohastada 

(1) Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna 
juhtimissüsteemiga seotud teadusuuringute 
ja arendustegevuse projekt (projekt 
SESAR), mille eesmärk on ajakohastada 
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lennuliikluse korraldamist (ATM) 
Euroopas, kujutab endast ühtse Euroopa 
taeva algatuse tehnoloogiasammast. Selle 
eesmärk on töötada Euroopa Liidus 2030. 
aastaks välja tulemuslik lennuliikluse 
juhtimise taristu, mis võimaldab ohutult ja 
keskkonnasõbralikult arendada 
lennutransporti.

lennuliikluse korraldamist (ATM) 
Euroopas, kujutab endast ühtse Euroopa 
taeva algatuse tehnoloogiasammast. Selle 
eesmärk on töötada Euroopa Liidus 2030. 
aastaks välja tulemuslik lennuliikluse 
juhtimise taristu, mis võimaldab ohutult, 
keskkonnasõbralikult ja energiatõhusalt
arendada lennutransporti. Selle eesmärk on 
ka integreerida energiatõhususe nimel 
õhusõidukite kiiruse juhtimine, et 
vähendada lennunduse mõju 
kliimamuutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ühisettevõte vastab avaliku ja 
erasektori partnerluskriteeriumidele, mis 
on sätestatud nõukogu …. 2013. aasta 
otsuses (EL) nr.../2013, millega 
kehtestatakse eriprogramm algatuse 
„Horisont 2020” (2014–2020)5 (edaspidi 
„Horisont 2020 eriprogramm”) 
rakendamiseks.

(7) Kooskõlas määrusega (EL) nr .../2013 
peaks raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamine toimuma ühisettevõtete 
kaudu üksnes juhul, kui muude 
partnerlusvormidega ei täidetaks 
eesmärke või need ei looks vajalikku 
võimendust. Kõnealune ühisettevõte 
vastab avaliku ja erasektori partnerluste 
tingimustele ja kriteeriumidele, mis on 
sätestatud eelkõige raamprogrammi 
„Horisont 2020” artiklis 25.

__________________
5ELT … [H2020 SP]

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selliste ühisettevõtte liikmete 
liikmesus, kes ei osale liidu 2014.–2020. 
aasta finantsraamistiku alusel 
rahastatavates toimingutes, tuleks lõpetada 
hiljemalt 31. detsembriks 2016.

(10) Selliste ühisettevõtte liikmete 
liikmesus, kes ei osale liidu 2014.–2020. 
aasta finantsraamistiku alusel 
rahastatavates toimingutes, tuleks lõpetada 
hiljemalt 31. detsembriks 2016. Liidu 
2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alusel teostatavates toimingutes osalevate 
uute liikmete leidmiseks tuleks algatada 
avatud pakkumismenetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Ühisettevõte peaks jätkuvalt olema 
avatud ja innustama kõikidest 
liikmesriikidest pärit sidusrühmade, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate võimalikult laialdast osalemist 
ja esindatust kas uute liikmete ühinemise 
või muude osalemisvormide kaudu. Lisaks 
peaks osalemine tagama nõuetekohase 
tasakaalu õhuruumi kasutajate, 
aeronavigatsiooniteenuse osutajate, 
lennujaamade, sõjaväe, personali ja 
tootjate vahel ning pakkuma võimalusi 
VKEdele, akadeemilistele ringkondadele 
ja teadusorganisatsioonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Raamprogrammiga „Horisont 
2020” nähakse ette soolise 
võrdõiguslikkuse ja sooliste aspektide 
tulemusliku edendamise tagamine teadus-
ja innovatsioonitegevuses. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata konkreetsest 
olukorrast lähtuvalt soolise tasakaalu 
tagamisele hindamiskomisjonides ja 
sellistes organites nagu nõuande- ja 
eksperdirühmad. Soolised aspektid tuleb 
strateegiates, programmides ja projektides 
integreerida piisaval määral teadus- ja 
innovatsioonitegevusse ning neid tuleb 
järgida kõikides teadustegevuse etappides.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt -a
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 1 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
1. Euroopa õhuruumi lennuliikluse 
korraldamise moderniseerimise projekti
("projekt SESAR") arendusetapi tegevuse 
juhtimiseks ning turvalisuse 
suurendamiseks asutatakse ühisettevõte 
SESAR ("ühisettevõte").

„1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr .../2013* 
(raamprogramm „Horisont 2020”) 
rakendamisele ning eelkõige aruka, 
keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi valdkonna ülesannete 
täitmisele kaasaaitamiseks ning Euroopa 
õhuruumi lennuliikluse korraldamise 
moderniseerimise projekti arendusetapi 
tegevuse juhtimiseks ning turvalisuse 
suurendamiseks asutatakse ühisettevõte 
SESAR („ühisettevõte”).

___________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrus (EL) nr .../2013, 
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millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020 ja 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
1982/2006/EÜ (ELT L...).”

Or. en

Selgitus

Tekst on lisatud eesmärgiga esitada veelgi konkreetsemalt, et SESARi puhul tuleb järgida 
raamprogrammis „Horisont 2020” esitatud teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
eesmärke.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alusel antava rahalise toetuse ülemmäär on 
600 miljonit eurot10 (sealhulgas EFTA 
osalus), mis makstakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammile „Horisont 
2020” (2014–2020) eraldatud 
eelarveassigneeringust.

Liidu 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alusel antava rahalise toetuse ülemmäär on 
600 miljonit eurot10 (sealhulgas EFTA 
osalus), mis makstakse raamprogrammile 
„Horisont 2020” eraldatud 
eelarveassigneeringust ja eelkõige 
eraldistest aruka, keskkonnahoidliku ja 
integreeritud transpordi valdkonna 
ülesannetele ühiskonnaprobleemide 
samba (III samba) raames.

__________________ __________________
10 Kavandatav summa jooksevhindades.
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi jaoks eraldatav lõppsumma, 
mille finantsselgituse lõpliku versiooni
eelarvepädevad institutsioonid heaks
kiidavad.

10 Kavandatav summa jooksevhindades.
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi jaoks eraldatav lõppsumma, 
mille kiidavad eelarvepädevad 
institutsioonid heaks finantsselgituse 
lõplikus versioonis.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7
Hindamine

Iga kolme aasta tagant alates ühisettevõtte 
tegevuse alustamisest ning kuus kuud 
pärast ühisettevõtte tegevuse lõpetamist 
annab komisjon hinnangu käesoleva 
määruse rakendamise ning ühisettevõtte 
saavutatud tulemuste, töömeetodite ja 
üldise finantsolukorra kohta. Komisjon 
esitab nimetatud hindamiste tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Iga kolme aasta tagant alates ühisettevõtte 
tegevuse alustamisest ning kuus kuud 
pärast ühisettevõtte tegevuse lõpetamist 
annab komisjon hinnangu käesoleva 
määruse rakendamise ning ühisettevõtte 
saavutatud tulemuste kohta, keskendudes 
kooskõlas ATMi üldkavaga eelkõige 
antud ajaks saavutatud konkreetsete 
tulemuste mõjule ja tulemuslikkusele. 
Samuti antakse hinnang ühisettevõtte
töömeetodite ja üldise finantsolukorra 
kohta. Komisjon esitab nimetatud 
hindamiste tulemused Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste ühisettevõtte liikmete liikmesus, 
kes alates 1. jaanuarist 2014 ei anna 
rahalist ega mitterahalist panust 
ühisettevõtte tööprogrammiga seotud 
kulude katmiseks liidu 2014.–2020. aasta 
finantsraamistiku alusel, lõpeb hiljemalt 
31. detsembril 2016.

Selliste ühisettevõtte liikmete liikmesus, 
kes alates 1. jaanuarist 2014 ei anna 
rahalist ega mitterahalist panust 
ühisettevõtte tööprogrammiga seotud 
kulude katmiseks liidu 2014.–2020. aasta 
finantsraamistiku alusel, lõpeb hiljemalt 
31. detsembril 2016. Liidu 2014.–2020. 
aasta finantsraamistiku alusel 
teostatavate toimingute jaoks tuleks 
algatada avatud pakkumismenetlus.
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 3 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„1a. Haldusnõukogu esimees ja koosseis 
vastavad raamprogrammi „Horisont 
2020” artiklile 16 ja tagavad soolise 
tasakaalu.”

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega: 2. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 2 
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte või haldusnõukogu liikmed 1. Tegevdirektori ettepaneku alusel võtab
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ja töötajad ei tohi osaleda ühisettevõtte 
rahalise toetuse määramise menetlustes, 
eelkõige pakkumismenetluste ja 
projektikonkursside ettevalmistamises, 
hindamises ega lepingute sõlmimises, kui 
nende omandis on ettevõtjaid, kes on
avalike pakkumismenetluste või 
konkursside potentsiaalsed kandidaadid,
kui neil on selliste ettevõtjatega
partnerlusleping või kui nad esindavad 
selliseid ettevõtjaid.

haldusnõukogu vastu eeskirjad huvide 
konfliktide ärahoidmiseks ja haldamiseks.

2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad hõlmavad 
vähemalt järgmist:

a) nõue, et haldusnõukogu liikmed, 
tegevdirektor, ühisettevõtte liikmed ja
ühisettevõtte töötajad esitavad kohustuste 
deklaratsiooni ning deklareerivad mis 
tahes niisuguste huvide puudumise või 
olemasolu, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks;
b) nõue, et punktis a osutatud 
deklaratsioonid oleksid täpsed ja 
täielikud, esitataks kirjalikult asjaomaste 
isikute ametisse astumisel ja esitataks 
uuesti nende isikliku olukorra muutumise 
korral ning avalikustataks;
c) selged ja objektiivsed punkti a kohaste 
deklaratsioonide hindamise kriteeriumid, 
kõnealuste kriteeriumide järjepideva 
kohaldamise tagamine ja mis tahes 
niisuguste deklaratsioonide kontrollimine, 
juhuks kui nendega seoses tekib kahtlusi;
d) menetlus selle tagamiseks, et mis tahes 
isik, kellel on seoses teatava koosoleku 
päevakorrapunktiga huvi, mida võib 
pidada tema sõltumatust kahjustavaks, ei 
osale avatud pakkumismenetluste
ettevalmistamises, hindamises ega 
lepingute sõlmimises, kui nende omandis 
on ettevõtjaid, kes on avatud 
pakkumismenetluste potentsiaalsed 
kandidaadid, või neil on selliste 
ettevõtjatega partnerluslepingud või kui 
nad esindavad selliseid ettevõtjaid või kui 
on tuvastatud muu võimalik huvide 
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konflikt;
e) selged ja sidusad poliitikameetmed ja 
menetlused eeskirjade rikkumiste 
käsitlemiseks, sealhulgas tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused;
f) tegevdirektori, ühisettevõtte kõikide 
töötajate ja haldusnõukogu liikmete 
puhul asjakohase kohustusliku huvide 
konfliktide teemalise koolituse tagamine;
g) niisuguste küsimuste käsitlemine, mis 
on seotud olukorraga, kus isik ei tööta 
enam ühisettevõttes.

Or. en

Selgitus

Uus tekst põhineb juba tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis vastu võetud 
Euroopa GNSSi Agentuuri käsitleval tekstil ning sellega püütakse kehtestada põhjalik huvide 
konfliktide alane poliitika, millega nõutakse osapooltelt niisuguste huvide konfliktide 
puudumise või olemasolu deklareerimist ning määratakse kindlaks menetlus nende 
käsitlemiseks, sest liiga tihti huvide deklaratsioone küll esitatakse, kuid nende suhtes 
meetmeid ei võeta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor võetakse tööle ajutise 
teenistujana vastavalt muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punktile a.
Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja 
läbipaistvat valikumenetlust.

Tegevdirektor võetakse tööle ajutise 
teenistujana vastavalt muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punktile a.
Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu kooskõlas raamprogrammi 
„Horisont 2020” artikliga 16 komisjoni 
esitatud kandidaatide nimekirjast pärast 
avatud ja läbipaistvat valikumenetlust.

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühisettevõte tagab lepingutes ja 
toetuskokkulepetes soolise tasakaalu 
kooskõlas raamprogrammi „Horisont 
2020” artikliga 16.

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle ühisettevõtte SESAR tegevusaja 
pikendamise kohta aastani 2024, mis on raamprogrammi „Horisont 2020” 
innovatsiooniinvesteeringute paketi oluline osa. Kõnealune ühisettevõte rakendab ka edaspidi 
ühtse Euroopa taeva algatuse raames koordineeritud lähenemisviisi lennuliikluse 
korraldamisega (ATM) seotud teadusuuringute ja innovatsioonitegevuse suhtes.

Artiklit 6 käsitleva muudatusettepanekuga seoses on raportöör veendunud, et SESAR vajab 
ranget huvide konfliktide alast poliitikat, millega nõutakse osapooltelt huvide konfliktide 
puudumise või olemasolu deklareerimist ning määratakse kindlaks menetlus nende 
käsitlemiseks, sest liiga tihti huvide deklaratsioone küll esitatakse, kuid nende suhtes 
meetmeid ei võeta.

Pigem horisontaalsete muudatusettepanekutega seoses on raportöör arvamusel, et 
raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamine avaliku ja erasektori partnerluste kaudu artikli 
187 alusel peaks toimuma üksnes juhul, kui muude partnerlusvormidega ei täidetaks eesmärke 
või need ei looks vajalikku võimendust. Juhtimine ja toimimine peaks olema avatud, 
läbipaistev, tulemuslik ja tõhus ning andma laiale hulgale sidusrühmadele võimaluse 
tegutseda oma konkreetsetes valdkondades. Seetõttu rõhutas raportöör, 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 oluline 
avatuse, läbipaistvuse, avatud juurdepääsu ja eelkõige soolise võrdõiguslikkuse seisukohast, 
mille kohta esitas raportöör muudatusettepanekud eesmärgiga jõustada raamprogrammi 
„Horisont 2020” määruse artiklis 15 esitatud soolist võrdõiguslikkust käsitlevad sätted.

Kuna tegemist on raamprogrammi „Horisont 2020” rakendusmeetmega, on selge, et SESAR 
peab olema kooskõlas raamprogrammi „Horisont 2020” teadusuuringute ja 
innovatsiooniprioriteetidega, nagu on esitatud aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi valdkonna ülesannete raames. Raportöör esitas sellekohased muudatusettepanekud.

Lõpetuseks sooviks raportöör mainida, et kõnealuse ühisettevõtte rakendamisel järgitakse 
raamprogrammi „Horisont 2020” osalemiseeskirju ilma ühegi erandita; eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetlust ei muudeta finantsmääruse artikli 208 alusel ning eelarvet on 
kohandatud mitmeaastase finantsraamistiku tulemusega raamprogrammi „Horisont 2020” 
osas.


