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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 ühisettevõtte ECSEL kohta
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0501),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 187 ja artikli 188 esimest lõiku, 
mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0258/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekontrollikomisjoni 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 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] 
2013. aasta määrusega (EL) nr [...]/2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm 
„Horisont 2020” aastateks 2014–2020,18

seatakse sihiks saavutada suurem mõju 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
ühendades raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja erasektori vahendid 
avaliku ja erasektori partnerluse vormis 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] 
2013. aasta määrusega (EL) nr [...]/2013, 
millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm 
„Horisont 2020” aastateks 2014–2020,18

seatakse sihiks saavutada suurem mõju 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
ühendades raamprogrammi 
„Horisont 2020” ja erasektori vahendid 
avaliku ja erasektori partnerluse vormis 
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sellistes tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata liidu laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskondlike probleemide lahendamisele. 
Liit võib osaleda nendes partnerlustes 
rahalise toetuse kaudu ühisettevõtetele, mis 
on loodud otsusega nr 1982/2006/EÜ 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 alusel.

sellistes tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata liidu laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele, 
erainvesteeringute 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 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 osaleda nendes partnerlustes 
rahalise toetuse kaudu ühisettevõtetele, mis 
on loodud otsusega nr 1982/2006/EÜ 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 alusel.

__________________ __________________
18ELT (raamprogramm „Horisont 2020”). 18ELT (raamprogramm „Horisont 2020”).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vastavalt nõukogu [...] 2013. aasta 
otsusele (EL) nr [...]/2013, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogramm,19 tuleks anda 
otsuse nr 1982/2006/EÜ alusel loodud 
ühisettevõtetele edasist toetust otsuses (EL) 
nr [...]/2013 täpsustatud tingimustel. 

(5) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu ... 2013. aasta määrusega (EL) 
nr …/2013 kehtestatud algatusele 
„Horisont 2020 – teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm (2014–
2020)”18a ja nõukogu [...] 2013. aasta 
otsusele (EL) nr [...]/2013, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni 2014.–2020. aasta 
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Tööstuses juhtpositsiooni saavutamise 
prioriteedi puhul keskendutakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 
kahele konkreetsele tegevussuunale: 
„mikro- ja nanoelektroonika” ning „uus 
komponentide ja süsteemide põlvkond: 
arukate integreeritud komponentide ja 
süsteemide ehitamine”. Manussüsteemid 
(ARTEMIS) ja nanoelektroonika (ENIAC) 
tuleks koondada ühte algatusse.

raamprogrammi „Horisont 2020” 
rakendamise eriprogramm,19 võib anda 
raamprogrammi „Horisont 2020” alusel 
loodud ühisettevõtetele edasist toetust 
kooskõlas tingimustega, mis on 
täpsustatud kõnealuses määruses ja
otsuses (EL) nr [...]/2013. Tööstuses 
juhtpositsiooni saavutamise prioriteedi 
puhul keskendutakse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 
kahele konkreetsele tegevussuunale: 
„mikro- ja nanoelektroonika” ning „uus 
komponentide ja süsteemide põlvkond: 
arukate integreeritud komponentide ja 
süsteemide ehitamine”. Manussüsteemid 
(ARTEMIS) ja nanoelektroonika (ENIAC) 
tuleks koondada ühte algatusse.

__________________ __________________
18a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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...).

19 ELT (raamprogrammi „Horisont 2020” 
eriprogramm).

19 ELT (raamprogrammi „Horisont 2020” 
eriprogramm).

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Jätkates nanoelektroonikale ja 
manussüsteemidele keskenduvate 
teadusprogrammide toetamist, tuleks 
juhinduda ühisettevõtete ENIAC ja 
ARTEMIS tegevuse käigus saadud 
kogemustest, sealhulgas vahehindamiste 
tulemustest, sidusrühmade soovitustest 
ning vajadusest saavutada vahendite tõhus 

(13) Jätkates nanoelektroonikale ja 
manussüsteemidele keskenduvate 
teadusprogrammide toetamist, tuleks 
juhinduda ühisettevõtete ENIAC ja 
ARTEMIS tegevuse käigus saadud 
kogemustest, sealhulgas vahehindamiste 
tulemustest, sidusrühmade soovitustest, 
vajadusest saavutada vahendite tõhus 
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kooskõlastamine ja koostoime. kooskõlastamine ja koostoime ning 
säilitada vajalik autonoomia, et tagada 
otsuste tegemise volituste tarvilik tasakaal 
kolmeosalises juhtimises, kuhu kuuluvad 
erasektor, ECSELi liikmesriigid ja liit.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
ARTEMIS, ENIAC ja EPoSS (arukate 
süsteemide integreerimise Euroopa 
tehnoloogiaplatvorm) sidusrühmad 
suhtlevad üksteisega üha enam, nagu on 
kirjeldatud nende 2012. aastal avaldatud 
IKT-komponentide ja -süsteemide tööstuse 
kõrgetasemelises strateegilises 
teadusuuringute ja innovatsiooni kavas. 
Selleks et selle suhtluse käigus tekkivat 
koostoimet võimalikult hästi ära tunda ja 
ära kasutada, tuleb luua ühisettevõte 
(edaspidi „ühisettevõte ECSEL”), mis 
hõlmab elektroonikakomponente ja -
süsteeme, sealhulgas ühisettevõtete ENIAC 
ja ARTEMIS varasemat tegevust, ning 
millel on struktuur ja eeskirjad, mis 
täidavad paremini eesmärki suurendada 
tõhusust ja tagada lihtsustamine. Selleks 
peaks ühisettevõte ECSEL vastu võtma 
oma vajaduste kohased finantseeskirjad 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)24

artiklile 209.

(14) Euroopa tehnoloogiaplatvormide 
ARTEMIS, ENIAC ja EPoSS (arukate 
süsteemide integreerimise Euroopa 
tehnoloogiaplatvorm) sidusrühmad 
suhtlevad üksteisega üha enam, nagu on 
kirjeldatud nende 2012. aastal avaldatud 
IKT-komponentide ja -süsteemide tööstuse 
kõrgetasemelises strateegilises 
teadusuuringute ja innovatsiooni kavas. 
Selleks et selle suhtluse käigus tekkivat 
koostoimet võimalikult hästi ära tunda ja 
ära kasutada, tuleb luua ühisettevõte 
(edaspidi „ühisettevõte ECSEL”), mis 
hõlmab elektroonikakomponente ja -
süsteeme, sealhulgas ühisettevõtete ENIAC 
ja ARTEMIS varasemat tegevust, ning 
millel on struktuur ja eeskirjad, mis 
täidavad paremini eesmärki suurendada 
tõhusust ja tagada lihtsustamine. Selleks 
peaks ühisettevõte ECSEL vastu võtma 
oma vajaduste kohased finantseeskirjad 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju)24

artiklile 208.
__________________ __________________
24 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 24 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Lisaks ühisettevõtte ECSEL 
vahehindamisele ja raamprogrammi 
„Horisont 2020” artiklis 32 osutatud 
hindamisele tuleks ühiste 
tehnoloogiaalgatuste kui raamprogrammi 
„Horisont 2020” erirahastamisvahendite 
suhtes läbi viia põhjalik vahehindamine, 
mis peaks muu hulgas sisaldama nende 
avatuse, läbipaistvuse ja tõhususe 
analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastavalt aluslepingu artikli 287 
lõikele 1 võib liidu loodud organite või 
asutuste asutamisaktiga välistada, et 
nende organite ja asutuste 
raamatupidamisaruandeid kõikide tulude 
ja kulude kohta kontrollib kontrollikoda.
Vastavalt määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5 peab 
kõnealuse määruse artiklis 209 nimetatud 
asutuste raamatupidamisaruandeid 
kontrollima sõltumatu auditeerimisasutus, 
kes peab muu hulgas esitama arvamuse 
raamatupidamiskontode usaldusväärsuse 
ja nende aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja nõuetekohasuse kohta.
Raamatupidamisaruannete kontrollimise 

(26) Ühisettevõte ECSEL peaks olema
liidu loodud organ ja selle eelarve 
täitmisele peaks heakskiidu andma 
Euroopa Parlament nõukogu soovituse 
alusel. Siiski tuleks arvesse võtta ühiste 
tehnoloogiaalgatuse eripära, mis tuleneb 
avaliku ja erasektori partnerlusest ning 
eelkõige erasektori toetusest eelarvele.
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dubleerimise vältimiseks on põhjendatud, 
et ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte ECSEL on asutus, kelle 
kätte on usaldatud määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 artiklis 209 nimetatud avaliku 
ja erasektori partnerluse elluviimine.

3. Ühisettevõte ECSEL tegutseb määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208
nimetatud asutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte ECSEL tegevus peaks 
tuginema ühisettevõtete ENIAC ja 
ARTEMIS ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormi EPoSS saavutatud 
tulemustele. See edendab arengut ja 
koostoimet järgmistes peamistes 
valdkondades:

2. Ühisettevõtte ECSEL tegevus peaks 
tuginema ühisettevõtete ENIAC ja 
ARTEMIS ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormi EPoSS saavutatud 
tulemustele. See edendab erapooletul moel
arengut ja koostoimet järgmistes peamistes 
valdkondades:

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

1. EFTA assigneeringuid sisaldav 
maksimaalne toetus, mida liit annab 
ühisettevõttele ECSEL haldus- ja 
tegevuskulude katmiseks, on 
1 215 255 000 eurot. Toetus makstakse 
liidu üldeelarves raamprogrammi 
„Horisont 2020” (2014–2020) rakendamise 
eriprogrammile eraldatud 
eelarveassigneeringutest. Eelarve täitmine 
seoses liidu toetusega tehakse ülesandeks 
ühisettevõttele ECSEL, kes tegutseb 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 209 nimetatud asutusena vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktile iv ning artiklitele 60 ja 
61.

1. EFTA assigneeringuid sisaldav 
maksimaalne toetus, mida liit annab 
ühisettevõttele ECSEL haldus- ja 
tegevuskulude katmiseks, on 
1 215 255 000 eurot. Toetus makstakse 
liidu üldeelarves raamprogrammi 
„Horisont 2020” (2014–2020) rakendamise 
eriprogrammile eraldatud 
eelarveassigneeringutest. Eelarve täitmine 
seoses liidu toetusega tehakse ülesandeks 
ühisettevõttele ECSEL, kes tegutseb 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artiklis 208 nimetatud asutusena vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 58 lõike 1 
punkti c alapunktile iv ning artiklitele 60 ja 
61.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liidu rahalisele toetusele kehtivad 
järgmised tingimused:
a) ühisettevõtte ECSEL tõendusmaterjal 
selle kohta, et tema mitmeaastane 
tööprogramm ja tema rahastatavad 
tegevused vastavad raamprogrammis 
„Horisont 2020”kindlaks määratud 
teadusuuringute prioriteetidele;
b) ühisettevõtte ECSEL tõendusmaterjal 
selle kohta, et järgitakse raamprogrammi 
„Horisont 2020” üldpõhimõtteid;
c) ühisettevõtte ECSEL tõendusmaterjal 
selle kohta, et raamprogrammi „Horisont 
2020” artiklis 19 ette nähtud tingimused 
on täidetud.
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Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõtte ECSEL liikmesriikide 
rahaline toetus ühisettevõtte ECSEL 
tegevuskulude katmiseks artiklis 1 kindlaks 
määratud perioodil on vähemalt
1 200 000 000 eurot.

1. Ühisettevõtte ECSEL liikmesriikide 
minimaalne rahaline toetus ühisettevõtte 
ECSEL tegevuskulude katmiseks artiklis 1 
kindlaks määratud perioodil on sama suur 
kui 1 200 000 000 euro suurune liidu 
toetus.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte ECSEL erasektorist pärit 
liikmed panustavad või lasevad oma 
koostisse kuuluvatel üksustel panustada 
ühisettevõtte ECSEL halduskulude 
katmiseks artiklis 1 kindlaks määratud 
perioodil vähemalt 1 700 000 000 eurot.

2. Ühisettevõtte ECSEL erasektorist pärit 
liikmed panustavad ühisettevõtte ECSEL 
loomisesse ja rakendamisesse ning 
ootavad oma koostisse kuuluvatelt 
üksustelt panustamist ja lasevad neil
panustada ühisettevõtte ECSEL 
halduskulude katmiseks artiklis 1 kindlaks 
määratud perioodil vähemalt 1 700 000 
000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte ECSEL teised liikmed 
peale liidu annavad igal aastal 31. 
jaanuariks juhatusele aru eelmisel 
eelarveaastal tehtud lõigetes 1 ja 2 osutatud 
sissemaksete väärtusest.

4. Ühisettevõtte ECSEL teised liikmed 
peale liidu annavad igal aastal 31. maiks
juhatusele aru eelmisel eelarveaastal tehtud 
lõigetes 1 ja 2 osutatud sissemaksete 
väärtusest.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ühisettevõte ECSEL võtab vastu eraldi 
finantseeskirjad vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 209 ja 
määrusele (EL) nr [...] (delegeeritud
määrus avaliku ja erasektori 
partnerlusasutuste näidisfinantsmääruse 
kohta).

Ühisettevõte ECSEL võtab vastu eraldi 
finantseeskirjad vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklile 208 ja 
määrusele (EL) nr [...] (delegeeritud 
määrus ametite näidisfinantsmääruse 
kohta).

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. 31. detsembriks 2017 hindab 
komisjon ka seda, milline on suhe riiklike 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide ja 
määruses (EL) nr ... [raamprogrammi 
„Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjad] sätestatud 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide 
vahel. Selles hindamises vaadeldakse 
eelkõige seda, kuidas mõjutavad riiklike 
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rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide 
erinevused, aga ka erinevused riiklike 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide ja 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide 
vahel osalemistaset. Hindamisel 
pööratakse erilist tähelepanu sellele, 
milline on mõju juurdepääsetavusele 
rahastamisele ühisettevõtte ECSEL 
raames nende üksuste puhul, kes on pärit 
ELi liikmesriikidest, kes ei ole 
ühisettevõtte ECSEL liikmed. Komisjon 
edastab hindamistulemused ja 
omapoolsed märkused 30. juuniks 2018 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni eelarve täitmisele annab 
seoses ühisettevõttele ECSEL eraldatava 
liidu toetusega heakskiidu Euroopa 
Parlament nõukogu soovituse alusel 
kooskõlas aluslepingu artiklis 319 
sätestatud menetlusega.

1. Heakskiit eelarve täitmisele seoses 
ühisettevõttele ECSEL eraldatava liidu 
toetusega antakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 
nimetatud organite suhtes kohaldatavale 
heakskiidu andmise menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõte ECSEL teeb täielikku 
koostööd eelarve täitmisele heakskiidu 

2. Ühisettevõte ECSEL teeb täielikku 
koostööd eelarve täitmisele heakskiidu 
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andmise menetluses osalevate 
institutsioonidega ja annab vajalikku 
täiendavat teavet. Seoses sellega võidakse 
nõuda, et ühisettevõte oleks esindatud 
kohtumistel asjaomaste institutsioonide 
või asutustega ning aitaks komisjoni 
volitatud eelarvevahendite käsutajat.

andmise menetluses osalevate 
institutsioonidega ja annab tarviduse 
korral vajalikku lisateavet.

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et arvesse võtta käesoleva määrusega 
kehtestatud ühisettevõtte tegevusega 
seotud konkreetseid vajadusi, võib 
komisjon taotleda piiratud erandite 
tegemist määrusest (EL) nr .../2013 
[raamprogramm „Horisont 2020”] ja 
otsusest (EL) nr .../201318a, kui need 
erandid jäävad võimalikult minimaalseks, 
et tagada maksimaalne vastavus 
raamprogrammi „Horisont 2020” 
eesmärkidele ja programmi rakendamine. 
Sel põhjusel võib komisjonile anda õiguse 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 290. Kooskõlas määruse (EL) nr 
.../2013 [raamprogrammi „Horisont 
2020” eeskirjad] artikliga 50 võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
nimetatud määruse artikli 1 lõikes 3 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta.
________________
18a ELT ... (raamprogrammi 
„Horisont 2020” eriprogramm).

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 16. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühisettevõtte ECSEL halduskulud ei 
ületa 39 420 000 eurot ning need kaetakse 
käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 
nimetatud kuni 15 255 000 euro suurusest 
liidu rahalisest toetusest, artikli 4 lõikes 2 
nimetatud kuni 19 710 000 euro suurusest 
erasektorist pärit liikmete toetusest ja 
artikli 19 lõikes 2 nimetatud toetusest 
määruste (EÜ) nr 72/2008 ja (EÜ) 
nr 74/2008 alusel käivitatud meetmete 
lõpuleviimiseks. Kui osa halduskulude 
katmiseks ettenähtud toetusest jääb 
kasutamata, võib sellega katta ühisettevõtte 
ECSEL tegevuskulusid.

2. Ühisettevõtte ECSEL halduskulud ei 
ületa 40 945 500 eurot ning need kaetakse 
käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 
nimetatud kuni 15 920 440 euro suurusest 
liidu rahalisest toetusest, artikli 4 lõikes 2 
nimetatud kuni 20 570 060 euro suurusest 
erasektorist pärit liikmete toetusest ja 
artikli 19 lõikes 2 nimetatud 4 455 000 
euro suurusest toetusest määruste (EÜ) 
nr 72/2008 ja (EÜ) nr 74/2008 alusel 
käivitatud meetmete lõpuleviimiseks. Kui 
osa halduskulude katmiseks ettenähtud 
toetusest jääb kasutamata, võib sellega 
katta ühisettevõtte ECSEL tegevuskulusid. 
Kui halduskulude katmiseks ettenähtud 
toetus näib olevat ebapiisav, võib 
tegevdirektor kohanduse taotlemiseks 
kokku kutsuda juhatuse koosoleku.

Or. en

Selgitus

Praegune summa, mis on ette nähtud ECSELi halduskuludeks, on väike, kui seda võrrelda 
teiste ühisettevõtete, sh varasemate ühisettevõtete ENIAC ja ARTEMIS haldusvajadustega. 
Selle muudatusettepanekuga suurendatakse ECSELi halduseelarvet 10%, mis pärast 
asjakohaseid konsultatsioone on raportööri arvates lähemal ECSELi tegelikele vajadustele. 
Uus ühisettevõte ühendab endas kaks varasemat ühisettevõtet ning on keeruline ette näha 
tegelikke vajadusi, seepärast peaks direktorile jääma võimalus lisakohanduse taotlemiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 16. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui mõni ühisettevõtte ECSEL liige ei 
täida seoses kokkulepitud rahalise 
toetusega oma kohustusi, registreerib 

5. Kui mõni ühisettevõtte ECSEL liige ei 
täida seoses kokkulepitud rahalise 
toetusega oma kohustusi, registreerib 
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tegevdirektor selle kirjalikult ja määrab 
selle puuduse kõrvaldamiseks mõistliku 
tähtaja. Kui puudust nimetatud 
ajavahemiku jooksul ei kõrvaldata, kutsub 
tegevdirektor kokku juhatuse koosoleku, 
et otsustada, kas oma kohustused täitmata 
jätnud liikme liikmestaatus lõpetada või 
rakendada kuni kohustuste täitmiseni 
muid meetmeid.

tegevdirektor selle kirjalikult ja määrab 
selle puuduse kõrvaldamiseks mõistliku 
tähtaja. Kui puudust nimetatud 
ajavahemiku jooksul ei kõrvaldata, teeb
tegevdirektor ettepaneku, et juhatus 
paluks komisjonilt vajaliku meetme 
võtmist vastavalt aluslepingu artiklile 323, 
et see toetus tasuda.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 18. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühisettevõte ECSEL toetab kaudseid 
meetmeid avatud ja konkurentsi 
põhimõttele tuginevate projektikonkursside 
ning olemasoleva eelarve piires 
eraldatavate riiklike vahendite kaudu. 
Käesoleva algatuse kohane avaliku sektori 
toetus ei piira riigiabi materiaalsete ja 
menetluseeskirjade kohaldamist.

1. Ühisettevõte ECSEL toetab kaudseid 
meetmeid avatud ja konkurentsi 
põhimõttele tuginevate 
projektikonkurssidega, mis on rangelt 
kooskõlas määrusega (EL) nr .../2013 
[raamprogramm „Horisont 2020”] ja 
määrusega (EL) nr .../2013 
[raamprogrammi „Horisont 2020” 
osalemis- ja levitamiseeskirjad], ning 
olemasoleva eelarve piires eraldatavate 
riiklike vahendite kaudu. Käesoleva 
algatuse kohane avaliku sektori toetus ei 
piira riigiabi materiaalsete ja 
menetluseeskirjade kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 18. osa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Asjaomased riiklikud rahastamisasutused Asjaomased riiklikud rahastamisasutused 
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võivad määrata kindlaks 
rahastamiskõlblikkuse erikriteeriumid 
ECSELi liikmesriikidelt rahaliste vahendite 
saamiseks ning need lisatakse 
tööprogrammi.

võivad määrata kindlaks 
rahastamiskõlblikkuse erikriteeriumid 
ECSELi liikmesriikidelt rahaliste vahendite 
saamiseks ning need lisatakse 
tööprogrammi. Liidu rahastamine ei 
piirdu siiski üksnes osalistega ECSELi 
liikmesriikidest ning tööprogrammis 
tuleks ette näha sätted selle tagamiseks, et 
ühisettevõtte ECSEL konkursid oleksid de 
facto avatud ka üksustele liikmesriikidest, 
kes ei ole ühisettevõtte ECSEL liikmed.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 22. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühisettevõte ECSEL annab igal aastal 
aru komisjonile vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõikele 5.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 22. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid kontrollib 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 
artikli 60 lõike 5 kohaselt sõltumatu 
auditeerimisasutus.

välja jäetud

 Ühisettevõtte ECSEL 
raamatupidamisaruandeid ei tule esitada 
kontrollimiseks kontrollikojale.

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöör on seisukohal, et raamprogrammil „Horisont 2020” on head eeldused selleks, et 
tugineda seitsmenda raamprogrammi edule ja jätkata Euroopa teadustegevuse toetamist, 
mistarvis investeeritakse avaliku sektori raha ja võimendatakse erasektori investeeringuid, et 
kiirendada Euroopa Teaduspiirkonna väljakujundamist. Teadus hoogustab innovatsiooni 
kõigis eluvaldkondades ja on seega aluseks erinevatele liidu horisontaalsetele 
poliitikameetmetele. Õige investeerimine aitab saavutada strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärke, et muuta ELi majandus arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks.

Kuna IKT on progressi võimaldav tehnoloogiavaldkond, mis hõlbustab innovatsiooni teistes 
tööstussektorites, on ühisettevõttel ECSEL täita oluline roll, et saavutada eesmärgid, mis on 
seatud raamprogrammi „Horisont 2020” sambas „Juhtpositsioon progressi võimaldavate ja 
tööstuslike tehnoloogiate vallas”. Selle eesmärk on parandada tööstuslikku konkurentsivõimet 
sellistes olulistes tehnoloogiavaldkondades nagu mikro- ja nanoelektroonika, arukad 
integreeritud komponendid ja süsteemid, mis on raamprogrammis „Horisont 2020” kindlaks 
määratud IKT eelisvaldkonnad.

Raportöör tunnistab seda, et ühisettevõtted aitavad oluliselt kaasa raamprogrammi „Horisont 
2020” rakendamisele, sest nad aitavad moodustada avaliku ja erasektori eesmärgipäraseid 
partnerlusi, mis maksimeerivad avaliku sektori raha võimendavat mõju ja hõlbustavad ideede 
arendamist konkreetseteks toodeteks. Kuid selleks, et ühisettevõtted toimiksid korralikult, on 
raportööri arvates vaja leida õige tasakaal ühelt poolt ühisettevõtte autonoomse toimimise 
vabaduse ja teiselt poolt raamprogrammi „Horisont 2020” eesmärkide ja põhimõtete järgimise 
vahel. Selles mõttes on käesolev määrus eriti tähtis, sest sellega kehtestatakse ühisettevõtte 
toimimise raamistik järgmiseks seitsmeks aastaks. Selles kontekstis mõistab raportöör 
komisjoni vajadust küsida teatavaid erandeid raamprogrammi „Horisont 2020” osalemis- ja 
levitamiseeskirjadest ning nõustub nende eranditega, kui need erandid jäävad nõutavalt 
minimaalseks. Raportöör on arvamusel, et see autonoomia tuleks tagada ka otsese eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlusega, mis annaks parlamendile võimaluse otse 
kontrollida ühisettevõtte tööd ja ühisettevõttele rohkem vabadust oma tegevuse juhtimiseks. 

Raportöör on teadlik ka sellest, kuivõrd ainulaadne on ühisettevõte ECSEL, milles mitmed 
ELi liikmesriigid osalevad kui ECSELi liikmesriigid. Selle eeliseks on riikide ja liidu rahaliste 
vahendite kasutuselevõtt, kuid lisandub ülesanne kooskõlastada eri riikide rahastamisasutusi 
ja nende rahastamiskõlblikkuse kriteeriumeid liidu rahastamise ja kriteeriumidega. Seepärast 
avaldab raportöör lootust, et ECSELi liikmesriigid usaldavad ühisettevõtet oma rahaliste 
toetuste rakendamisel, et muuta konkursid võimalikult sujuvaks. Ühtlasi on raportööri 
sooviks, et komisjon hindaks, kuidas mõjutavad riikide ja liidu eeskirjade erinevused 
osalemist ühisettevõttes ECSEL. Loodetavasti vähendaks see ka riski, et üksustel, mis on pärit 
riikidest, mis on ECSELi liikmesriigid, oleks kaudne eelis teiste arvelt, sest see oleks 
vastuolus raamprogrammi „Horisont 2020” vaimuga ja ELi rahastamispõhimõtetega.


