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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 
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lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus innovatiivsete ravimite algatuse 2. 
ühisettevõtte kohta
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0495),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ning artikli 188 teist lõiku, 
mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0259/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

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

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

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

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

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määruse (EL) nr .../2013 
(millega luuakse Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm (2014–2020)10) eesmärk 
on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suurem mõju, viies 
raamprogrammi Horisont 2020 ning 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr .../201310

(raamprogramm „Horisont 2020�) 
eesmärk on saavutada teadusuuringute ja 
innovatsiooni suurem mõju, kasutades 
erinevaid vahendeid, sealhulgas peamiste 
valdkondade avaliku ja erasektori 
partnerlusi, milles teadusuuringud ja 
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erasektori rahalised vahendid kokku 
peamiste valdkondade avaliku ja erasektori 
partnerlustes, milles 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.

innovatsioon saavad aidata saavutada liidu 
üldisemaid konkurentsivõimega 
seonduvaid eesmärke, võimendada 
erainvesteeringuid ja lahendada 
ühiskondlikke probleeme. Need 
partnerlused peaksid tuginema 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 osaleda sellistes 
partnerlustes rahaliste toetuste või 
aluslepingu artikli 187 alusel otsuse 
1982/2006/EÜ kohaselt asutatud 
ühisettevõtete vormis.

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

10 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

Muudatusettepanekuga soovitakse viia põhjendus kooskõlla raamprogrammi Horisont 2020 
käsitlevas määruses kokkulepitud põhimõtetega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas nõukogu ... 2013. aasta (5) Kooskõlas raamprogrammiga 
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otsusega 2013/.../EL, millega luuakse 
raamprogrammi Horisont 2020 (2014–
2020)11 rakendamise eriprogramm, tuleks 
täiendavat toetust otsuse 1982/2006/EÜ 
kohaselt asutatud ühisettevõtetele anda 
otsuses 2013/.../EL sätestatud tingimustel.

Horisont 2020 ja nõukogu otsusega (EL) 
nr .../201311 võib anda täiendavat toetust 
raamprogrammis Horisont 2020, eelkõige 
selle artiklis 25 sätestatud tingimustel 
asutatud ühisettevõtetele, järgides 
täielikult raamprogrammis Horisont 2020 
kehtestatud üldpõhimõtteid, eelkõige 
soolise võrdõiguslikkuse ja avatud 
juurdepääsu põhimõtteid.

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

11 Nõukogu ... 2013. aasta otsus (EL) nr 
.../2013, millega kehtestatakse 2014.–
2020. aasta raamprogrammi 
„Horisont 2020” rakendamise 
eriprogramm (ELT L...)

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse viia põhjendus kooskõlla raamprogrammi Horisont 2020 
käsitlevas määruses kokkulepitud põhimõtetega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tulevikumeditsiiniga seotud 
teadusuuringuid tehakse valdkondades, kus 
ühiskonna, rahvatervise ja 
biomeditsiinitööstuse konkurentsivõime 
eesmärkide kogum nõuab ressursside 
ühendamist ning avaliku ja erasektori 
(kaasates seejuures ka VKEsid) vahelise 
koostöö edendamist. Algatuse 
reguleerimisala tuleks laiendada bioteaduse 
alase teadustöö ja innovatsiooni kõikidele
valdkondadele. Nimetatud valdkonnad 
oleksid rahvatervise seisukohalt olulised, 
nagu on kindlaks määratud Maailma 
Terviseorganisatsiooni raportis Euroopa ja 
maailma esmatähtsate ravimite kohta, mida 
praegu ajakohastatakse ja mille uus 

(8) Tulevikumeditsiiniga seotud 
teadusuuringuid tehakse valdkondades, kus
ühiskonna, rahvatervise ja 
biomeditsiinitööstuse konkurentsivõime 
eesmärkide kogum nõuab ressursside 
ühendamist ning avaliku ja erasektori 
(kaasates seejuures ka VKEsid) vahelise 
koostöö edendamist. Algatuse 
reguleerimisala tuleks laiendada bioteaduse 
alase teadustöö ja innovatsiooni nendele
valdkondadele, mille puhul on tõendatud 
kõnealuse vahendi lisaväärtus. Nimetatud 
valdkonnad oleksid rahvatervise 
seisukohalt olulised, nagu on kindlaks 
määratud Maailma Terviseorganisatsiooni 
raportis Euroopa ja maailma esmatähtsate 
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versioon avaldatakse kava kohaselt 2013. 
aastal. Seega peaks algatusse kaasama 
rohkem eri sektoritesse (nt 
biomeditsiinilise tomograafia ja meditsiini 
infotehnoloogia, diagnostika ja/või 
loomatervisega seotud tööstusharud) 
kuuluvaid partnereid, sealhulgas keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid. 
Laialdasem osalemine aitaks edendada 
rahvatervisele suurt mõju avaldavate 
haiguste ennetamise, diagnoosimise ja 
raviga seotud uute lähenemisviiside ja 
tehnoloogialahenduste väljatöötamist.

ravimite kohta, mida praegu 
ajakohastatakse ja mille uus versioon 
avaldatakse kava kohaselt 2013. aastal, 
ning milles on arvestatud muude 
ülemaailmsete algatustega, nagu teadus-
ja arendustegevuse rahastamise ja 
koordineerimisega tegelev WHO
nõustavate ekspertide töörühm (CEWG). 
Seega peaks algatusse kaasama rohkem eri 
sektoritesse (nt biomeditsiinilise 
tomograafia ja meditsiini infotehnoloogia, 
diagnostika ja/või loomatervisega seotud 
tööstusharud) kuuluvaid partnereid, 
sealhulgas väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid ning keskmise 
turukapitalisatsiooniga ettevõtjaid ning 
osalemismäär peaks olema üks 
võrdlusalustest, mida kasutatakse 
ühisettevõtte IMI edusammude 
järelhindamiseks. Laialdasem osalemine, 
sealhulgas teadusasutuste, 
kodanikuühiskonna ja sõltumatute 
patsiendiorganisatsioonide sisukas 
osalemine aitaks edendada rahvatervisele 
suurt mõju avaldavate haiguste ennetamise, 
diagnoosimise ja raviga seotud uute 
lähenemisviiside ja tehnoloogialahenduste 
väljatöötamist.

Or. en

Selgitus

Vahehindamises soovitati suurendada sidusrühmade osalust ühisettevõttes IMI. Peale selle 
avaldas teadus- ja arendustegevuse rahastamise ja koordineerimisega tegelev WHO 
nõustavate ekspertide töörühm 2013. aasta mais toimunud maailma terviseassambleel 
aruande, mille järel võtsid WHO liikmesriigid vastu resolutsiooni, milles käsitletakse teadus-
ja arendustegevuse näidisprojektide kindlaksmääramise kiiret menetlust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Algatuse jätkumisel tuleks arvesse võtta (9) Algatuse jätkumisel tuleks arvesse võtta 
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ühisettevõtte IMI tegevusest saadud 
kogemusi, sealhulgas selle vahehindamise 
tulemusi ja sidusrühmade soovitusi14, ning 
seda tuleks rakendada kasutades 
eesmärgipärasemat struktuuri ja eeskirju, et 
suurendada tegevuse tõhusust ja tagada 
selle lihtsustamine. Selleks peaks 
innovatiivsete ravimite algatuse 2.
(edaspidi „IMI2”) ühisettevõte võtma vastu 
spetsiaalselt enda vajadustele kohandatud 
finantseeskirjad kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. 
aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju)
artikliga 20915 .

selle vahehindamise tulemusi ja 
sidusrühmade soovitusi14, eriti 
innovatiivsete ravimite algatuse 
intellektuaalomandialaste 
tegevuspõhimõtetega tõstatatud 
probleemide puhul, ning tagada juhtimise 
selgemad eeskirjad. Algatuse jätkumisel 
tuleks arvesse võtta ka ühisettevõtte IMI 
tegevusest saadud kogemusi ning seda 
tuleks rakendada kasutades 
eesmärgipärasemat struktuuri ja eeskirju, et 
suurendada tegevuse tõhusust ja tagada 
selle lihtsustamine. Selleks peaks 
innovatiivsete ravimite algatuse 2. 
(edaspidi „IMI2”) ühisettevõte võtma vastu 
spetsiaalselt enda vajadustele kohandatud 
finantseeskirjad kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikliga 20915. 

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
oktoobri 2012. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
(ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

Or. en

Selgitus

Ühisettevõte IMI2 peaks põhinema õppimisprotsessil ning selle abil tuleks parandada 
hindamiste ja igapäevase toimimise käigus avastatud puudused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Osalus kaudses ühisettevõtte IMI2 
rahastatud tegevuses peaks olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... 2013. aasta määrusega (EL) nr .../2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi (2014–
2020) Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjad16.

(14) Osalus kaudses ühisettevõtte IMI2 
rahastatud tegevuses peaks olema 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
... 2013. aasta määrusega (EL) nr .../201316. 
Ühisettevõte IMI2 tagab, et osalejad 
kaitsevad, kasutavad ja levitavad tulemusi 
viisil, millega tagatakse teadusuuringute 
tulemusel saadud andmete laialdane 
levitamine ja kasutamine ning lõpptoote 
taskukohane kättesaadavus.

__________________ __________________
16 ELT ... [raamprogrammi Horisont 2020 
osalemiseeskirjad].

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
2013. aasta määrus (EL) nr .../2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 
2020” (2014–2020) osalemis- ja 
levitamiseeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 
(ELT L...).

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 projektide käigus saadud andmed on väga olulised koostöö- ja 
kumulatiivsete protsesside tugevdamiseks ja teaduslike teadmiste suurendamiseks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Ilma et see piiraks käesoleva 
määruse artikli 11 lõikes 1 osutatud 
vahehindamise kohaldamist ning 
kooskõlas raamprogrammi Horisont 2020 
artikliga 32, tuleks ühiste 
tehnoloogiaalgatuste kui konkreetse 
rahastamisvahendi suhtes läbi viia 
põhjalik vahehindamine, mis peaks 
eelkõige sisaldama nende avatuse, 
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läbipaistvuse, tulemuslikkuse ja tõhususe 
analüüsi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse viia põhjendus kooskõlla raamprogrammi Horisont 2020 
käsitleva määruse artikliga 32.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 287 lõikega 1 võib liidu 
loodud organi või asutuse asutamisakt 
välistada organi või asutuse kõigi tulude 
ja kulude raamatupidamiskontode 
kontrolli kontrollikoja poolt. Kooskõlas 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõikega 5 kontrollib määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 209 
kohaselt asutatud organite 
raamatupidamist sõltumatu 
auditeerimisasutus, kes peab esitama 
arvamuse muu hulgas raamatupidamise 
usaldusväärsuse ning selle aluseks olnud 
tehingute seaduslikkuse ja 
nõuetekohasuse kohta. Raamatupidamise 
kontrolli dubleerimise vältimine õigustab 
seda, et ühisettevõtte IMI2 
raamatupidamist ei peaks kontrollima 
kontrollikoda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raportöör on arvamusel, et ühisettevõtte IMI2 raamatupidamist peaks kontrollima 
kontrollikoda, et tagada ühise tehnoloogiaalgatuse otsene kontroll eelarvepädeva 
institutsiooni poolt. 
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Ühisettevõte IMI2 peaks töötama 
läbipaistval moel ning esitama kogu 
asjakohase ja olemasoleva teabe 
asjaomastele organitele ja edendama oma 
tegevust vastavalt. 

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Et tagada probleemide 
lahendamisele orienteeritud 
lähenemisviisi kohaldamine, on vaja 
raamprogrammi Horisont 2020 prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid� konkreetse 
eesmärgi „Tervishoid, demograafilised 
muutused ja heaolu� kohast teadus- ja 
innovatsioonitegevuse kooskõlastatud 
strateegilist planeerimist.  Aidates 
määratleda teadusuuringute ja 
innovatsiooniprioriteete, peaks 
terviseküsimuste teaduskomisjon aitama 
kaasa killustumise ärahoidmisele ning 
tagama, et prioriteedi 
„Ühiskonnaprobleemid� alla kuuluvate 
erinevate rahastamisvahenditega, 
sealhulgas ühisettevõtte IMI2 abil, 
parandatakse kõikide elukestvat tervist ja 
heaolu kooskõlastatud viisil.  

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse viia põhjendus kooskõlla raamprogrammi Horisont 2020 
käsitleva määruse artikliga 12.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidata kaasa innovatiivsete ravimite 
ühise tehnoloogiaalgatuse eesmärkide 
saavutamisele ning eelkõige:

(b) toetada innovatiivsete ravimite ühise 
tehnoloogiaalgatuse eesmärkide 
saavutamist, nagu on määratud kindlaks 
raamprogrammi Horisont 2020 sätestatud 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniprioriteetides, eelkõige: 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 - punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni kindlaksmääratud
esmatähtsate ravimite kliiniliste uuringute 
edumäära;

i) suurendada Maailma 
Terviseorganisatsiooni poolt kindlaks 
määratud esmatähtsate ravimite 
innovatiivsete kliiniliste uuringute 
edumäära ravi- ja rahvatervise vajaduste 
täitmise eesmärgil;

Or. en

Ühisettevõte IMI ei peaks rahastama kõiki kliinilisi uuringuid, nagu ta praegu teeb seoses 
Alzheimeri tõvega, vaid ainult neid, mis on innovatiivsed.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 - punkt b – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) töötada välja uued ravimeetodid suure 
ja rahuldamata ravivajadusega haigustele 
(nt Alzheimeri tõbi) ning haigustele ja 
seisunditele, mille ravi jaoks on vähe 
turustiimuleid (nt antimikroobne 
resistentsus);

iii) töötada välja uued vaktsiinid, 
diagnostikameetodid, ravimid ja 
ravimeetodid suure ja rahuldamata 
ravivajadusega haigustele (nt Alzheimeri 
tõbi) ning haigustele ja seisunditele, mille 
ravi jaoks on vähe turustiimuleid (nt 
vaesusega seotud ja unarhaigused ning
antimikroobne resistentsus üldiselt);

Or. en

Selgitus

Ravimeetodid on vaid osa laiemast vajadusest innovatsiooni järele tervishoiuvaldkonnas, mis 
hõlmab vaktsiine, diagnostikameetodeid ja ravimeid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) parandada praegust ravimite 
väljatöötamisprotsessi, toetades vahendite, 
standardite ja lähenemisviiside 
väljatöötamist reguleeritud tervisetoodete 
tõhususe, ohutuse ja kvaliteedi 
hindamiseks.

vi) parandada praegust ravimite 
väljatöötamisprotsessi, toetades vahendite, 
standardite ja lähenemisviiside 
väljatöötamist reguleeritud tervisetoodete 
tõhususe, tulemuslikkuse, ohutuse, raviga 
seotud kasu ja kvaliteedi hindamiseks.

Or. en

Selgitus

Erialakirjandusest selgub, et raviga seotud lisaväärtust omavaid uusi ravimeid on vähe.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b – alapunkt vi a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi a) lihtsustada arenemist avatud 
innovatsioonisüsteemi poole, tugevdades 
koostöö- ja kumulatiivseid protsesse ja 
suurendades teaduslikke teadmisi 
ühisettevõtte IMI2 projektide tulemusel 
saadud andmete laiaulatusliku jagamise 
teel.  

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte IMI2 projektidest saadud andmete jagamine on erakordselt oluline koostöö- ja 
kumulatiivsete protsesside tugevdamiseks ning teaduslike teadmiste suurendamiseks. Andmete 
jagamine võib suurendada ka teadusuuringute läbipaistvust ning usaldusväärsust, 
võimaldades muudel teadlastel analüüse korrata või laiendada. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) edendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKE) osalemist 
ühisettevõtte tegevuses kooskõlas 
raamprogrammi Horisont 2020 
eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse saavutada kooskõla raamprogrammi Horisont 2020 
käsitleva määruse artikliga 18.

Muudatusettepanek 16

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

 Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte IMI2 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 725 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Liidu maksimaalne toetus, kaasa arvatud 
EFTA assigneeringud, ühisettevõtte IMI2 
haldus- ja tegevuskulude katmiseks on 
1 509 miljonit eurot, mis koosneb 
järgmisest:

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku vähendada IMI2 eelarvet 12,5 %, kuna mitmeaastases 
finantsraamistikus vähendati raamprogrammile Horisont 2020 eraldatavaid vahendeid, et 
mitte viia niigi õrnast tasakaalust välja ühelt poolt tervisealaste teadusuuringute koostöö ning 
teiselt poolt ühiste tehnoloogiaalgatuste rahastamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 1 500 miljonit eurot, mis vastab
EFPIA või sellesse kuuluvate üksuste või 
nendega seotud üksuste toetusele;

(a) kuni 1 312 miljonit eurot, mis lisatakse
EFPIA või sellesse kuuluvate üksuste või 
nendega seotud üksuste toetusele;

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku vähendada IMI2 eelarvet 12,5 %, kuna mitmeaastases 
finantsraamistikus vähendati raamprogrammile Horisont 2020 eraldatavaid vahendeid, et 
mitte viia niigi õrnast tasakaalust välja ühelt poolt tervisealaste teadusuuringute koostöö ning 
teiselt poolt ühiste tehnoloogiaalgatuste rahastamist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 225 miljonit eurot, mis vastab
teiste liikmete, assotsieerunud partnerite 

(b) kuni 197 miljonit eurot, mis lisatakse
teiste liikmete, assotsieerunud partnerite 
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või nende koosseisu kuuluvate või nendega 
seotud üksuste täiendavatele toetustele.

või nende koosseisu kuuluvate või nendega 
seotud üksuste täiendavatele toetustele.

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku vähendada IMI2 eelarvet 12,5 %, kuna mitmeaastases 
finantsraamistikus vähendati raamprogrammile Horisont 2020 eraldatavaid vahendeid, et 
mitte viia niigi õrnast tasakaalust välja ühelt poolt tervisealaste teadusuuringute koostöö ning 
teiselt poolt ühiste tehnoloogiaalgatuste rahastamist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühisettevõtte IMI 2 toimimisega seotud 
spetsiifilised tulemusnäitajad;

(c) lisas osutatud ühisettevõtte IMI2 
toimimisega seotud spetsiifilised 
tulemusnäitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Hindamine Aruandlus ja hindamine

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 1. Komisjon korraldab 31. detsembriks 
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2017 ühisettevõtte IMI2 vahehindamise. 
Komisjon edastab selle järeldused ja oma 
tähelepanekud 30. juuniks 2018 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

2017 ühisettevõtte IMI2 vahehindamise, 
milles võetakse arvesse terviseküsimuste 
teaduskomisjoni vastavalt 
raamprogrammi Horisont 2020 artikli 12 
lõikele 2 antud nõuandeid.
Vahehindamine sisaldab muu hulgas 
üksikasjalikku hinnangut, milles 
võrreldakse ühisettevõtte IMI2 
vahepealsed saavutusi konkreetsete 
näitajatega, mis on loetletud käesoleva 
määruse lisas toodud põhikirja punktis 18 
a. 
Ühisettevõtte IMI2 vahehindamine 
moodustab osa raamprogrammi Horisont 
2020 vahehindamisest ning neid viiakse 
koos läbi. Komisjon edastab selle 
järeldused ja oma tähelepanekud 30. 
juuniks 2018 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Terviseküsimuste tervisekomisjon vastutab ühtsuse tagamise eest kõikide prioriteetide vahel 
probleemi „Tervishoid�raames, mistõttu tuleks vahehindamise ajal temaga konsulteerida. 
Peale selle on muudatusettepanek kooskõlas muudatustega, mis on tehtud raamprogrammi 
Horisont 2020 käsitleva määruse artiklis 26, kus ón sisemise järjepidevuse tugevdamise 
eesmärgil selgesõnaliselt kirjas, et ühised tehnoloogiaalgatused kuuluvad raamprogrammi 
Horisont 2020 vahehindamise alla. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande ühisettevõtte IMI2 edusammude 
kohta. Aruanne sisaldab rakendamise 
üksikasju, sealhulgas esitatud 
projektitaotluste arv, rahastamiseks 
valitud projektitaotluste arv, osalejate liik, 
sealhulgas VKEd, ja samuti riigipõhised 
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statistilised andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele IMI2 on osa 
Euroopa Parlamendi poolt nõukogu 
soovituse põhjal antavast heakskiidust 
komisjoni tegevusele eelarve täitmisel, 
järgides aluslepingu artiklis 319 
sätestatud menetlust.

1. Eelarve täitmise heakskiitmine seoses 
liidu toetusega ühisettevõttele IMI2 on 
kooskõlas määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 artiklis 209 viidatud ühenduse 
asutuste eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlusega.

Or. en

Selgitus

Määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 ei mainita eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust, mistõttu on raportöör arvamusel, et ühiste tehnoloogiaalgatuste eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine tuleks lisada nende ühenduse asutuste eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetlusse, mis jäävad määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 209 
kohaldamisalasse. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühtluse tagamiseks võib komisjon teha 
lõikes 1 osutatud auditeid ühisettevõttelt 
IMI2 rahalist toetust saanud osalejatele.

2. Ühtluse tagamiseks võib komisjon teha 
lõikes 1 osutatud auditeid ühisettevõttelt 
IMI2 rahalist toetust saanud või 
ühisettevõtte IMI2 rahastatud tegevuses 
osalenud osalejatele.

Or. en
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Selgitus

Auditeid tuleks läbi viia kõikide partnerite suhtes, kes osalevad ühisettevõtte IMI2 teadus- ja 
innovatsioonitegevuses. 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) komisjonile ja kontrollikojale nende 
vastavate pädevuste kohaselt selliste 
auditite tegemiseks ühisettevõttelt IMI2 
toetust saanute puhul.

(b) komisjonile ja kontrollikojale nende 
vastavate pädevuste kohaselt selliste 
auditite tegemiseks ühisettevõtte IMI2 
rahastatud teadus- ja 
innovatsioonitegevuses osalenute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte IMI2 juhatus võib võtta 
vastu määruse (EÜ) nr 1049/2001 
rakendamise praktilise korra.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kord, mille kohaselt peavad ELi institutsioonid tagama juurdepääsu dokumentidele, on juba 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ühisettevõtte IMI2 rahastatavate 
meetmete suhtes kohaldatakse määrust 
(EL) nr ... [raamprogrammi Horisont 2020 
osalemis- ja levitamiseeskirjad]. Kõnealuse 
määruse kohaselt käsitatakse ühisettevõtet 
IMI2 rahastava asutusena ning asutusena, 
kes toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.

Ühisettevõtte IMI2 rahastatavate meetmete 
suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr ... 
[raamprogrammi Horisont 2020 osalemis-
ja levitamiseeskirjad]. Kõnealuse määruse 
kohaselt käsitatakse ühisettevõtet IMI2 
rahastava asutusena ning asutusena, kes 
toetab rahaliselt kaudseid meetmeid 
kooskõlas lisas sätestatud põhikirja 
punktiga 1.

Määruse (EL) nr ... [programmi Horisont 
2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad] 
artikli 1 lõikes 3 sätestatud erandeid 
kohaldatakse järjepidevalt, et tagada 
osalejatele õigus- ja menetluskindlus, 
anda võimalikult suurele arvule VKEdele 
ja keskmise turukapitalisatsiooniga 
ettevõtjatele võimalus osaleda ning tagada 
osalejate õiglane ja aus kohtlemine 
ühisettevõtte IMI2 projektides saavutatud 
tulemuste omamises ja nendele 
juurdepääsus.

Or. en

Selgitus

Raportöör avaldab suurt toetust kavatsusele kohaldada kõikide meetmete suhtes, mida 
raamprogrammi Horisont 2020 raames rahastatakse, sealhulgas ühised 
tehnoloogiaalgatused, samu eeskirjasid ehk osalemiseeskirjasid.  Kui on vaja üldreeglist 
kõrvale kalduda, peaks erandi kohaldamisala olema minimaalne ning samas tuleks tagada, et 
sellega ei takistata ühegi sellise üksuse osalemist, kes saaks ühisettevõtte IMI2 eesmärkide 
täitmisele kaasa aidata. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kõik määruse (EÜ) nr 73/2008 kohased 
kasutamata assigneeringud kantakse üle 
ühisettevõttele IMI2.

5. Määruse (EÜ) nr 73/2008 kohaselt 
kantakse kasutamata assigneeringutest üle 
vaid need assigneeringud, mis on 
hädavajalikud ühisettevõtte IMI 
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projektikonkurssidega seotud 
halduskulude katmiseks.

Or. en

Selgitus

Ühisettevõtte IMI1 kasutamata assigneeringuid, mis ei ole just hädavajalikud halduskulude 
katmiseks, tuleks kasutada teaduuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi projektide rahastamiseks, toetades näiteks varunimekirja jäänud projekte. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mobiliseerib ühisettevõtte IMI2 
eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
avaliku ja erasektori vahendid;

(a) võimendab erainvesteeringuid ning
mobiliseerib ühisettevõtte IMI2 eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud avaliku ja 
erasektori vahendid;

Or. en

Selgitus

Eeldatavasti võimendavad ühised tehnoloogiaalgatused jõuliselt erainvesteeringuid ning 
sellega seotud majandustegevust, kui raamprogrammi Horisont 2020 rahastamisvahendeid 
kombineeritakse muude avaliku sektori vahenditega. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teostab ühisettevõtte IMI2 strateegilise 
teadusuuringute kava korrapäraseid 
läbivaatusi ja teeb vajaduse korral sellesse 
kohandusi, võttes arvesse selle 
rakendamise ajal toimunud teaduse 
arengut;

(b) teostab ühisettevõtte IMI2 strateegilise 
teadusuuringute kava korrapäraseid 
läbivaatusi ja teeb vajaduse korral sellesse 
kohandusi, võttes arvesse selle 
rakendamise ajal toimunud teaduse 
arengut, konsulteerides raamprogrammi 
„Horisont 2020� terviseküsimuste 
teaduskomisjoniga vastavalt 
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raamprogrammi Horisont 2020 artikli 12 
lõikele 2;

Or. en

Selgitus

Kuna terviseküsimuste teaduskomisjon vastutab ühtsuse tagamise eest kõikide prioriteetide 
vahel probleemi „Tervishoid� raames, mistõttu on raportöör arvamusel, et teaduskomisjoni 
nõuanded võiksid ühisettevõtte IMI2 strateegilise teadusuuringute kavale kasuks tulla. 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu, teiste liikmete, assotsieerunud 
partnerite ja muude sidusrühmade, nagu 
näiteks muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, patsientide organisatsioonide, 
akadeemiliste ringkondade ja kliinikumide 
vahel, ning samuti koostöö tööstusharu ja 
akadeemiliste ringkondade vahel, ja 
edendab seda;

(c) seab sisse pikaajalise tiheda koostöö 
liidu, teiste liikmete, assotsieerunud 
partnerite ja muude sidusrühmade, nagu 
näiteks muude tööstusharude, reguleerivate 
asutuste, sõltumatute
patsiendiorganisatsioonide, akadeemiliste 
ringkondade, teadusasutuste ja 
kliinikumide vahel, ning samuti koostöö 
tööstusharu ja akadeemiliste ringkondade 
vahel, ja edendab seda, tagades samal ajal 
võimalikult ulatusliku osalemise nii riigiti 
kui ka arvuliselt;

Or. en

Selgitus

Raportöör on arvamusel, et sidusrühmade hulgaline osalemine parandab ühisettevõtte IMI2 
tulemusi ja suurendab selle legitiimsust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 

(e) toetab peamiselt toetuste abil tõhusalt 
konkurentsieelseid teadusuuringuid ja 
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bioteaduste valdkonnas; innovatsiooni bioteaduste valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) määrab kindlaks ja teostab ühisettevõtte 
IMI2 aasta töökava, peamiselt 
projektikonkursside abil;

(f) määrab kindlaks ja teostab ühisettevõtte 
IMI2 aasta töökava, peamiselt avatud ja 
konkurentsipõhiste projektikonkursside 
abil;

Or. en

Selgitus

Kõik ühiste tehnoloogiaalgatustega seotud ühisettevõtete korraldatud projektikonkursid 
peavad olema avatud ja konkurentsipõhised. Rahastatavad projektid tuleb välja valida 
teadusliku tipptaseme määrava kriteeriumi põhjal.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) algatab rahastamise eesmärgil 
projektikonkursse ja muid vajalikke 
menetlusi, hindab ettepanekuid, annab 
projektidele toetust kohaldatavate 
eeskirjade kohaselt ja olemasolevate 
vahendite piires;

(g) algatab rahastamise eesmärgil avatud ja 
konkurentsipõhiseid projektikonkursse ja 
muid vajalikke menetlusi, hindab 
ettepanekuid, annab projektidele toetust 
kohaldatavate eeskirjade kohaselt ja 
olemasolevate vahendite piires;

Or. en

Selgitus

Kõik ühiste tehnoloogiaalgatustega seotud ühisettevõtete korraldatud projektikonkursid 
peavad olema avatud ja konkurentsipõhised. Rahastatavad projektid tuleb välja valida 
teadusliku tipptaseme määrava kriteeriumi põhjal.
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Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) avaldab teavet projektide kohta, 
sealhulgas osalejate nimed ja 
ühisettevõtte IMI2 rahalise toetuse 
summa osaleja kohta;

Or. en

Selgitus

Kui on tegemist riiklike investeeringutega, on vaja suurimat läbipaistvust, ka ühiste 
tehnoloogiaalgatuste puhul. Ühisettevõtte IMI2 lisaväärtuse hindamiseks ja põhjendamiseks 
peavad kõik rahastatavad projektid olema läbipaistvad.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) korraldab teavitamis-, suhtlus-, 
ellurakendamis- ja levitamistegevust, 
kohaldades mutatis mutandis määruse 
(EL) nr .../2013 [raamprogramm Horisont 
2020] artikli 22 sätteid;

(h) korraldab teavitamis-, suhtlus-, 
ellurakendamis- ja levitamistegevust, 
kohaldades raamprogrammi Horisont 
2020 käsitleva määruse artikli 28 sätteid;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 1. osa – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) korraldab vähemalt kord aastas 
kohtumise huvirühmadega, et tagada 

(i) korraldab vähemalt kord aastas 
kohtumise huvirühmadega, et tagada 
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ühisettevõtte IMI2 teadusuuringute avatus
ja läbipaistvus sidusrühmade jaoks;

ühisettevõtte IMI2 teadusuuringute avatus,
läbipaistvus ja aruandekohustus 
sidusrühmade jaoks sidusrühmade 
foorumi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 2. osa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel Euroopa Ravimitootjate 
Organisatsioonide Liit (edaspidi „EFPIA”).

(b) pärast käesoleva põhikirja vastuvõtmist 
kinnituskirja alusel Euroopa Ravimitootjate 
Organisatsioonide Liit (edaspidi „EFPIA”), 
mis on Šveitsi õiguse alusel registreeritud 
mittetulundusühendus 
(registreerimisnumber 4749) ja mille 
alaline asukoht on Belgias Brüsselis.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 6. osa – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjonile kuulub 50 % hääleõigustest. 
Komisjoni hääl on jagamatu. Iga liige võib 
jagada oma hääleõigusi oma juhatusse 
kuuluvate esindajate vahel. Liikmed teevad 
oma parima konsensuse saavutamiseks.
Konsensuse puudumisel teeb juhatus 
otsuseid vähemalt 75 %-lise enamusega 
kõigist häältest, kaasa arvatud puuduvate 
isikute hääled.

Komisjonile kuulub 50 % häälte 
koguarvust. Komisjoni hääl on jagamatu. 
Iga liige võib jagada oma hääleõigusi oma 
juhatusse kuuluvate esindajate vahel. 
Liikmed teevad oma parima konsensuse 
saavutamiseks. Konsensuse puudumisel 
teeb juhatus otsuseid vähemalt 75 %-lise 
enamusega kõigist häältest, kaasa arvatud 
puuduvate isikute hääled.

Or. en
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 6. osa – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Riikide esindajate rühma esimees osaleb 
juhatuse koosolekutel vaatlejana.

Riikide esindajate rühma esimees osaleb 
juhatuse koosolekutel vaatlejana ning tal 
on õigus osaleda aruteludes, kuid tal 
puudub hääleõigus.

Teaduskomitee esimehel on õigus osaleda 
juhatuse koosolekutel ning aruteludes, 
kuid tal puudub hääleõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 6. osa – lõige 2 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Juhatus võtab vastu oma töökorra. Juhatus võtab vastu oma töökorra ja teeb 
selle üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 7. osa – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) võtab vastu aasta töökava ja vastavad 
kuluprognoosid, mille kohta teeb 
ettepaneku tegevdirektor tihedas koostöös 
punkti 7 lõike 2 alapunktis q osutatud 
nõuanderühmadega, olles konsulteerinud 
teaduskomiteega ja riikide esindajate 
rühmaga;

(h) võtab vastu aasta töökava ja vastavad 
kuluprognoosid, mille kohta teeb 
ettepaneku tegevdirektor tihedas koostöös 
punkti 7 lõike 2 alapunktis q osutatud 
nõuanderühmadega, olles konsulteerinud 
teaduskomiteega ja riikide esindajate 
rühmaga ning raamprogrammi Horisont 
2020 terviseküsimuste teaduskomisjoniga;
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Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 7. osa – lõige 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
ettepanekute loetelu;

(m) kiidab heaks rahastamiseks valitud 
ettepanekute loetelu sõltumatu 
ekspertrühma koostatud pingerea põhjal
kooskõlas määruse (EL) nr .../2013 
[raamprogrammi Horisont 2020 osalemis-
ja levitamiseeskirjad] artikliga 40;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse punkt kooskõlla raamprogrammi Horisont 2020 osalemis- ja 
levitamiseeskirjade artikliga 37.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 7. osa – lõige 2 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) asutab vajaduse korral lisaks 
ühisettevõtte IMI2 organitele 
nõuanderühmad;

(q) asutab vajaduse korral lisaks 
ühisettevõtte IMI2 organitele 
nõuanderühmad avatud konkursi teel; 

Or. en

Selgitus

Lisanõuanderühmade asutamine ning nende liikmete nimetamine peab toimuma suurima 
läbipaistvusega ning objektiivsete kriteeriumide alusel.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 9. osa – lõige 4 – punkt k a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) rakendab õigeaegselt ühisettevõtte 
IMI lõpphindamise, ühisettevõtte IMI2 
vahehindamise või ühisettevõtte IMI2 
tegevuse muu asjakohase hindamise 
tulemusel antud soovitusi ja jälgib nende 
täitmist; 

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 10. osa – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teaduskomitee koosneb kuni seitsmest 
liikmest, kes nimetatakse üheaastaseks 
ametiajaks, mida saab pikendada. Komitee 
valib oma liikmete hulgast endale esimehe 
üheks aastaks.

1. Teaduskomitee koosneb kuni 
viieteistkümnest liikmest, kes nimetatakse 
kaheaastaseks ametiajaks, mida saab 
pikendada. Komitee valib oma liikmete 
hulgast endale esimehe üheks aastaks. 
Komitee koosseisu puhul püütakse järgida 
soolist tasakaalu vastavalt 
raamprogrammi Horisont 2020 artiklile 
16. 

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 10. osa – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Nimetada võib täiendavaid eksperte, kui 
see on vajalik lühiajaliste ajutiste 
eriülesannete täitmiseks.

Nimetada võib täiendavaid eksperte, kui 
see on vajalik lühiajaliste ajutiste 
eriülesannete täitmiseks ning nende 
valimise puhul järgitakse sama menetlust 
kui alaliste liikmete valimisel 
teaduskomiteesse.
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Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 10. osa – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhatus kehtestab teaduskomitee 
koosseisu konkreetsed kriteeriumid ja 
valikumenetluse ning nimetab selle 
liikmed. Juhatus võtab arvesse IMI2 riikide 
esindajate rühma pakutavaid võimalikke 
kandidaate.

3. Juhatus kehtestab teaduskomitee 
koosseisu konkreetsed kriteeriumid ja 
valikumenetluse ning nimetab selle 
liikmed. Juhatus nimetab liikmed IMI2 
riikide esindajate rühma esitatud võimalike 
kandidaatide hulgast.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 10. osa – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annab nõu töökavades käsitletavate 
teaduslike prioriteetide teemal;

(a) annab nõu aasta töökavades 
käsitletavate teaduslike prioriteetide 
teemal, sealhulgas projektitaotluste 
kavandid;

Or. en

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) annab koostöös raamprogrammis 
Horisont 2020 teadusküsimuste 
tervisekomisjoniga nõu selle kohta, 
milliseid teaduslikke prioriteete lisada 
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strateegilise teadusuuringute kavasse; 

Or. en

Selgitus

Raportöör on arvamusel, et teaduslikku juhtimist tuleks tugevdada, eelkõige sel põhjusel, et 
teaduskomitee osatähtsus näib pärast strateegilise teadusuuringute kava ülevaatamist (2010–
2011) olevat vähenenud.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 10. osa – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komitee tuleb kokku vähemalt kaks 
korda aastas. Koosolekuid kutsub kokku 
rühma esimees.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 10. osa – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Teaduskomitee võib esitada omal 
algatusel ühisettevõttele IMI2 soovitusi 
tehnilistes, halduslikes ja teaduslikes 
küsimustes. 
Ühisettevõte IMI2 teavitab 
teaduskomiteed järelmeetmetest, mida ta 
on võtnud selliste soovituste puhul ning 
esitab põhjendused, kui ta ei ole soovitusi 
järginud. 

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 10. osa – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra.

7. Teaduskomitee võtab vastu oma 
töökorra ning teeb selle üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 11. osa – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 11. osa – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisettevõtte IMI2 programmitöö 
edenemine ja eesmärkide saavutamine;

(a) ühisettevõtte IMI2 programmitöö 
edenemine ja eesmärkide saavutamine, 
sealhulgas projektikonkursside ja 
projektide ja nende tulemuste hindamine;
esitatud andmed peavad olema sama 
põhjalikud ja üksikasjalikud kui 
programmikomiteele esitatud andmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 11. osa – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seosed raamprogrammiga Horisont 
2020;

(c) kooskõla raamprogrammiga Horisont 
2020;

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 11. osa – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) aasta töökavad; (d) aasta töökavad, sealhulgas 
projektikonkursside tekstide kavandid;

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 11. osa – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ühisettevõtte IMI2 poolt käsitletava 
kindla teadusliku prioriteedi 
raamprogrammi Horisont 2020 
korrapärasesse projektikonkurssi lisamise 
soovitatavus, et arendada välja uued 
koostoimed strateegiliselt olulise teadus-
ja innovatsioonitegevusega;

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse saavutada kooskõla raamprogrammi Horisont 2020 
käsitleva määruse artikliga 19.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – 11. osa – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Riikide esindajate rühm võtab vastu oma 
töökorra.

6. Riikide esindajate rühm võtab vastu oma 
töökorra ja teeb selle üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – osa 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

18 a. Näitajad
Artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamist hinnatakse järgmiste tulemusnäitajate põhjal:
Teadus- ja tehnoloogiaalased edusammud

Näitaja Eesmärk
Ühisettevõtte 
eesmärkide 
saavutamise jälgimine

Erieesmärkide saavutamise 
jälgimine

Vt mõju hindamise aruande 
punkt 3.2

Loodud avatud 
innovatsioonivõrgustike 
arv

Kolm eri tööstussektorite 
vahelist 
innovatsioonivõrgustikku ja 
kaks kliiniliste uuringute 
võrgustikku

Väljaspool ühisettevõtet 
väljatöötatud strateegiliste 

Strateegilise tegevuskava 
väljatöötamine kolmes 
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tegevuskavade arv teadusvaldkonnas, mis on 
kindlaks määratud punkti 
3.2 erieesmärkide all

Loodud partnerluste arv Partnerlus 16 
teadusvaldkonnas, mis on 
kindlaks määratud punkti 
3.2 erieesmärkide all

Teadusuuringute 
strateegilise 
tegevuskava 
rakendamise 
jälgimine

Haiguse erapooletu 
molekulaarse 
taksonoomiani jõudmiseks 
analüüsitud teabepunktide 
arv

5 miljonit teabepunkti

Klassifitseeritud haiguste 
arv

Neli haiguste valdkonda

Negatiivsetest tulemustest 
õppimise eesmärgil 
analüüsitud uuringute arv

125 uuringut

Tervisealaste ja 
demograafiliste muutuste 
ning heaolupoliitika 
eesmärkide arvesse võtmise 
tase

Teadusuuringute 
strateegilises tegevuskavas 
tuleb käsitleda 
raamprogrammi Horisont 
2020 osalise üldise 
lähenemisviisi punkte 1.1.2 
ja 1.2.2 ning osaliselt 
punkte 1.2.3 ja 1.3.1

Ühisettevõtte toimingute jälgimine
Projektide valimine ja 
raha eraldamine

Toetuse andmiseni kuluv 
aeg

270 päeva

Maksmiseni kuluv aeg 30 päeva
Ajakavast kinnipidamise 
tase

Eelarve on määratud ja 
vastavalt sellele on 
käivitatud 
projektikonkursid

VKEde osaluse ja kasu tase IMI2 toetustest läheb 
algusest peale 20 % 
VKEdele, VKEde saadud 
kasu jälgitakse alates 2. 
aastast: vähemalt 70 % 
andmeid esitavatest 
VKEdest kinnitab, et saab 
tööstusharu ja/või 
akadeemiliste partnerite 
oskusteabest kasu; 80 % 
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VKEdest kinnitab, et ei 
oleks ilma IMI2 toetuseta 
eesmärke saavutanud

Teadusprogrammi 
tõhusus

Publikatsioonide arv Keskmiselt 20 
publikatsiooni 10 miljoni 
euro suuruse toetuse kohta

Nende ajakirjade 
mõjutegur, kus artiklid 
avaldatakse

Keskmine mõjutegur üle 10 
% suurem kui ELi 
keskmine

Publikatsioonide mõju Tsitaatide arv ELi 
publikatsioonide keskmisest 
20 % suurem

Patentide arv Keskmiselt 2 patenditaotlust 
10 miljoni euro suuruse 
toetuse kohta

Teadus- ja 
arendustegevuse kulude 
osakaal

Iga-aastaste teadus- ja 
arendustegevuse kulude 
aastate lõikes toimuvate 
kõikumiste protsendimäär, 
võrreldes EFPIA ettevõtete 
kogukuludega 

Or. en

Selgitus

Raportöör on arvamusel, et erainvesteeringute võimendamisega seotud sätteid tuleks veelgi 
tõhustada, et muuta neid nähtavamaks. Sel põhjusel on muudatusettepanekus sätestatud 
ühisettevõtte IMI kaasliikmete EFPIA ettevõtete jaoks uus teadus- ja arendustegevuse 
intensiivsust puudutav näitaja.
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SELETUSKIRI

Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte jätkab seitsmenda raamprogrammi raames 
algatatud ühise tehnoloogiaalgatuse IMI1 tööd, kuid selle kohaldamisala on erinev:  
konkurentsieelsete biomeditsiiniliste teadusuuringute asemel keskendutakse rohkem 
rahvatervisele. Ühisettevõte IMI2 laiendab nõnda oma tegevusala kogu innovatsioonitsüklile, 
kaasates ka muid bioteaduseid ning hõlmates mitte ainult teadusuuringuid, vaid ka 
innovaatiliste ravimite turustamist.

Algatuse IMI1 teises vahehindamises tõdeti, et nagu iga uue süsteemi puhul, on ka siin tulnud 
palju õppida ning õppimisprotsess jätkub ka käesolevas ettepanekus. Sellegipoolest on 
raportööri arvamusel mõnedes valdkondades veel arenguruumi, eelkõige tuleks saavutada: 

– parem kooskõla raamprogrammiga Horisont 2020;

– läbipaistvam, vastutustundlikum ja osalusel põhinev juhtimisstruktuur;

– tugevam teaduslik juhtimine.

Kooskõla saavutamine raamprogrammiga Horisont 2020 

Kui Euroopa Parlament pidas läbirääkimisi raamprogrammi Horisont 2020 üle, järgis ta 
soovitusi, mida eksperdirühm andis seitsmenda raamprogrammi vahehindamises ja seejärel 
parlamendi auditiaruandes ning milles nõuti kogu programmi jaoks ühtseid eeskirjasid ning 
samal ajal kõikide vahendite temaatilise ühtsuse ning selge Euroopa lisaväärtuse tagamist.  
Kuna ühiste tehnoloogiaalgatuste puhul oli tekkinud probleeme, tegi parlament suuri 
pingutusi, et kõnealuse vahendi puhul peetaks kinni eelnimetatud põhimõtetest.

Raamprogrammi käsitleva määruse artikliga 19 tõhustatakse nii kõnealuse vahendi 
määratlemise kui ka haldamise kriteeriumeid, keskendudes eelkõige i) vahendi tõestatud 
lisandväärtusele, ii) selgete ja mõõdetavate ühiskondlike ja konkurentsivõimet hõlmavate 
eesmärkide määratlemisele, iii) erasektori ja ELi eelarve tasakaalustatud osakaalule, iv) 
kooskõlale osalemiseeskirjadega, v) vastastikusele täiendavusele raamprogrammi Horisont 
2020 muude osadega, vi) kõikide huvitatud partnerite osalemisele kogu väärtusahela ulatuses 
ja vii) süsteemi avatusele, läbipaistvusele ja osalemisele.  

Samuti nõutakse raamprogrammi kehtestava määruse artiklis 26 ühiste tehnoloogiaalgatuste 
põhjaliku hindamise läbiviimist raamprogrammi Horisont 2020 vahehindamise raames, 
sealhulgas nende avatuse, läbipaistvuse ja tulemuslikkuse analüüsi.

Raamprogrammi Horisont 2020 kehtestava määruse mõju on näha ka käesoleva määruse 
järgmistes sätetes:

 VKEde suurem osalemine (vt raamprogrammi Horisont 2020 käsitleva 
määruse artikkel 18), võttes arvesse asjaolu, et ühisettevõtte IMI projektides 
osalenutelt kogutud andmetel ei ole tööstusel ega akadeemilistel ringkondadel 
eriliselt suurt soovi VKEdega oma teadmisi jagada;



PE523.015v01-00 38/39 PR\1009315ET.doc

ET

 koostöö raamprogrammi Horisont 2020 teadusküsimuste tervisekomisjoniga 
(vt raamprogrammi Horisont 2020 käsitleva määruse artikkel 12); 

 täielik kooskõla raamprogrammi Horisont 2020 üldpõhimõtetega, nagu avatud 
juurdepääs ja sooline tasakaal (vt raamprogrammi Horisont 2020 käsitleva 
määruse artikkel 15 ja 15b); 

 kinnitus, et avaliku ja erasektori partnerluste alla kuuluvad valdkonnad ei jää 
automaatselt tööprogrammidest välja, kuna nad hoopis täiendavad, mitte ei 
asenda tavapäraseid riikidevahelisi koostööprojekte (vt raamprogrammi 
Horisont 2020 käsitleva määruse artikkel 19); 

 kõrvalejäetud ja vaesusega seotud tootealase arendustegevuse kaasaarvamine 
(vt raamprogrammi Horisont 2020 käsitleva määruse lisa, probleem 
„Tervishoid�).

Eelarve

Kuigi Euroopa Parlament on korduvalt soovitanud eraldada raamprogrammile Horisont 2020 
100 miljardit eurot, otsustas nõukogu komisjoni ettepanekut vähendada 12,5%. See otsus koos 
asjaoluga, et Riera raamprogrammi Horisont 2020 kohta koostatud raportis väidetakse, et 
programmi keskmesse peaksid jääma teadus- ja arendustegevuse riikidevahelised, keskmise 
suurusega konkurentsieelsed koostööprojektid, ajendas raportööri taotlema ka ühisettevõttele 
IMI2 samasuurt eelarvevähendust kui see, mida kohaldati raamprogrammi Horisont 2020 
eelarvele mitmeaastase finantsraamistiku raames. 

Raportöör teeb samuti ettepaneku piirata ühisettevõtte IMI1 kasutamata assigneeringute 
üleviimist ühisettevõttesse IMI2, tasudes vaid halduskulud, mis on seotud ühisettevõtte IMI1 
käimasolevate projektide haldamisega.  Ülejäänud kasutamata eelarve tuleks kanda üle 
seitsmenda raamprogrammi korrapäraste projektikonkursside jaoks (näiteks nende 
suurepäraste projektide rahastamiseks, mis on praegu varunimekirjas).

Erainvesteeringute võimendamisega seoses leiab raportöör, et mitterahaliste panustega seotud 
sätteid tuleks veelgi tõhustada, et muuta neid nähtavamaks. Selleks on kehtestatud uus teadus-
ja arendustegevuse intensiivsust puudutav näitaja ning rõhutatud on ka järelkontrollimiste 
pikendamise kohustust mitterahaliste toetuste puhul.  

Intellektuaalomandi õiguste põhimõtted

Raamprogrammi Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni bioteaduste valdkonda 
hõlmavate avaliku ja erasektori partnerluse plaanide üle toimunud avaliku konsultatsiooni 
tulemused ning ühisettevõtte IMI mõlema vahehindamise tulemused näitavad, et 
sidusrühmadel on jätkuvalt olulisi küsimusi ühisettevõtte IMI intellektuaalomandi õiguste 
põhimõtete kohta. Nagu eespool mainiti, pooldab Euroopa Parlament kindlalt 
osalemiseeskirjade täielikku järgimist ning nõuab seega tungivalt, et ühisettevõtte IMI liikmed 
kohaldaksid lähenemisviisi, millega 

 ei takistata tipptasemel VKEde, ülikoolide ja teadusasutuste ning 
patsiendiorganisatsioonide osalemist ühisettevõttes IMI;  

 saavutatakse õiguste õiglane jaotus;
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 tagatakse õiguskindlus kohe algusest peale.

Juhul kui tuleb vastu võtta delegeeritud akt osalemiseeskirjasid hõlmava erandi tegemiseks, 
jälgib parlament tähelepanelikult, et järgitakse eelnimetatud põhimõtteid ning et osalejate seas 
ei teki tasakaalu puudumise tunnet.

Tugevdatud teaduslik juhtimine

Eespool mainitud avalikul konsultatsioonil väljendasid sidusrühmad korduvalt rahulolematust 
ka selle üle, et teadusringkonnad ei ole strateegiliste teadusuuringute kavade 
kindlaksmääramisel tõhusalt osalenud. 

Samuti tuleb tagada, et uurimisteemad tõepoolest vastavad üldsuse huvile ning et neid ei peeta 
turumoonutusi võimaldavaks vahendiks. Raportöör peab seetõttu eriti oluliseks, et 
teaduskomitee ei ole mitte ainult ühisettevõtte IMI oluline organ, vaid et tagatakse ka komitee 
aktiivne osalemine strateegilise teadusuuringute kava teaduslike prioriteetide määratlemisel. 

Teisel poolt tuleks eesmärgi "Tervishoid" raames tagada suurem ühtlus ja strateegiline 
planeerimine raamprogrammi Horisont 2020 terviseküsimuste teaduskomisjoni osalemise 
abil.

Läbipaistvam ja vastutustundlikum juhtimine

Raportöör esitas ülejäänud muudatusettepanekud selleks, et tugevdada ühisettevõtte IMI 
juhtimisstruktuuri ja otsustamismenetluste läbipaistvust ja vastutustundlikkust ning et 
tugevdada selle legitiimsust ning tagada, et kõikidele organitele antakse vajalikud vahendid 
oma kohustuste täitmiseks eriti tundlikus valdkonnas, kus ühisettevõtte IMI kogu tegevus 
põhineb üldsuse huvil.


