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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse 
õigusaktieelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas.
Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja 

tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek 
lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes 
keeleversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate 
osakondade nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” 
(2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0810),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 173 ja 183 
ning artikli 188 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C7-0465/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee xx.xx 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
eelarvekomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
piisavalt kajastama Euroopa Parlamendi 
aruandes teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamine kohta esitatud soovitusi ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitusi 
seoses teadusuuringute raamprogrammide 

(4) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
piisavalt kajastama Euroopa Parlamendi 
aruandes teadusuuringute 
raamprogrammide rakendamise 
lihtsustamine kohta esitatud soovitusi ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitusi 
seoses teadusuuringute raamprogrammide 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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haldus- ja finantsnõuete lihtsustamisega.
Eeskirjadega tuleks jätkata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta otsuse nr 1982/2006/EÜ (mis käsitleb 
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
rakendatud lihtsustamismeetmeid ning 
jätkuvalt vähendada toetusesaajate 
halduskoormust ja lihtsustada finantssätteid 
finantsvigade vähendamiseks. Eeskirjade 
puhul tuleks nõuetekohaselt võtta arvesse 
teadusringkondade esitatud probleeme ja 
soovitusi aruteludest, mis algatati Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele komisjoni poolt 29. 
aprillil 2010. aastal esitatud teatisega 
„Teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamine” ning sellele 9. 
veebruaril 2011. aastal järgnenud rohelise 
raamatuga „Probleemid ja võimalused: ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühise strateegilise raamistiku 
arendamine”.

haldus- ja finantsnõuete lihtsustamisega.
Eeskirjadega tuleks jätkata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta otsuse nr 1982/2006/EÜ (mis käsitleb 
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013)) ja EL 7. 
raamprogrammi vahearuande 
ekspertgrupi 12. novembri 2010 
lõpparuande alusel rakendatud 
lihtsustamismeetmeid ning jätkuvalt 
vähendada toetusesaajate halduskoormust 
ja lihtsustada finantssätteid finantsvigade 
vähendamiseks. Eeskirjade puhul tuleks 
nõuetekohaselt võtta arvesse 
teadusringkondade esitatud probleeme ja 
soovitusi aruteludest, mis algatati Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele komisjoni poolt 29. 
aprillil 2010. aastal esitatud teatisega 
„Teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamine” ning sellele 9. 
veebruaril 2011. aastal järgnenud rohelise 
raamatuga „Probleemid ja võimalused: ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühise strateegilise raamistiku 
arendamine, samuti komisjoni algatatud 
Euroopa Liidu vastavate avaliku 
sidusrühmade aruteludest.

Or. en

Selgitus

Raamprogrammi „Horisont 2020” (COM(2011) 809 final, lk 101) mõjust komisjon 
hinnangul: „... sidusrühmade ja institutsioonidega edasise lihtsustamise ja programmi 
„Horisont 2020” mõjuhinnangu teemal peetud konsultatsioonid on selgelt näidanud, et 
eelistatakse jätkata rahastamismudeliga, mis põhineb tegelike kulude hüvitamisel”.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõla tagamiseks muude liidu 
rahastamisprogrammidega tuleks 
programmi „Horisont 2020” rakendada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[…] määrusega (EL) nr XX/XX, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ning 
komisjoni [kuupäev] delegeeritud 
määrusega (EL) nr X/X, millega 
muudetakse finantsmääruse üksikasjalikke 
rakenduseeskirju.

(5) Kooskõla tagamiseks muude liidu 
rahastamisprogrammidega tuleks 
programmi „Horisont 2020” rakendada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[…] määrusega (EL) nr XX/XX, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ning 
komisjoni [kuupäev] delegeeritud 
määrusega (EL) nr X/X, millega 
muudetakse finantsmääruse üksikasjalikke 
rakenduseeskirju, käsitlemata sealjuures 
teadus-ja innovatsioonitegevuse eripära.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 

(6) Tuleks tagada integreeritud 
lähenemisviis ja koondada teadusuuringute 
seitsmenda raamprogrammi ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammiga hõlmatud tegevus ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) tegevus, et 
muuta osalemine lihtsamaks, töötada välja 
ühtne vahendite kogum ning suurendada 
teaduslikku ja majandusmõju, vältides 
samas dubleerimist ja killustumist. Tuleks 
kohaldada ühiseid eeskirju, et tagada ühtne 
raamistik, mis peaks lihtsustama osalemist 
programmi „Horisont 2020” eelarvest liidu 
rahalist toetust saavates programmides, 
sealhulgas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 187 kohaselt Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
(EIT), ühisettevõtete või muude 
struktuuride juhitavates programmides või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
185 kohaselt liikmesriikide algatatud 
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programmides. Siiski tuleks tagada 
paindlikkus erieeskirjade vastuvõtmisel, 
kui see on põhjendatav teatavate 
meetmete erivajadustega ning kui 
komisjon on andnud selleks nõusoleku.

programmides.

Or. en

(Vt allpool)

Selgitus

Ühiste ühtsete eeskirjade huvides sätestatakse käesolevas määruses nimetatud meetmete või 
programmide erieeskirjad, mis on käesolevas määruses määratletud valdkondade 
reguleerimisel siiski vajalikul määral paindlikud.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele. Liidu finantsabi võiks anda 
eri rahastamisvormide kaudu.

(9) Osalemis- ja levitamiseeskirjad peaksid 
moodustama ühtse, tervikliku ja läbipaistva 
raamistiku, millega tagatakse võimalikult 
tõhus rakendamine, võttes arvesse vajadust 
tagada lihtsustatud korra abil lihtne 
juurdepääs kõikidele osalejatele, eelkõige 
väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liidu finantsabi võiks anda eri 
rahastamisvormide kaudu, valides kõige 
sobivama meetme, mis toetab programmi 
„Horisont 2020” eesmärke ja mis sobib 
sihtabisaajate erivajadustega.



PR\903026ET.doc 9/75 PE489.632v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Lisaselgitus on lisatud selleks, et rõhutada, et eri rahastamisvormide valiku peamiseks 
kriteeriumiks peab olema konkreetse eesmärgi meetme jätkusuutlikkus.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Võttes arvesse teadusringkondade 
erinevate osalejate eri iseloomuga ja eri 
liiki vajadusi, tuleks osalemiseeskirjas ette 
näha kaudsete kulude määratlemiseks 
rahastamise määra ja meetodite 
kombinatsioonide hulga täiendavat 
vähendamist, säilitades samas kehtiva 
ülikoolide/ teaduskeskuste, 
majandusalade, mittetulundusühingute ja 
VKEde eristamise põhimõtte, mida on 
selgelt märgitud Euroopa Parlamendi 
2010. aasta 11. novembri resolutsiooni 
lõikes 17 teadusuuringute programmide 
rakendamise lihtsustamise kohta1.
_____________
1 ELT L 74E, 13.3.2012, lk 34

Or. en

Selgitus

Et vältida programmi „Horisont 2020” liigset lihtsustamist, mille puhul ei arvestataks isegi 
sidusrühmade peamisi erinevusi ja mis võiks seega praegu halvemas olukorras olevate teatud 
huvirühmade väiksema osaluse tõttu põhjustada soovimatuid tagajärgi, peaks parlament 
meelde tuletama Carvalho raporti lõiget 17, milles on selgelt nõutud lihtsustatud süsteemi, 
mis säilitaks praeguse (ja hästi põhjendatud) sidusrühmade eristamise.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Need osalemis- ja levitamiseeskirjad 
peavad arvestama ka VKEde ja keskmise 
suurusega ettevõtete konkreetset 
rahastamisvajadust, et nende teadus- ja 
innovatsioonipotentsiaal saaks vabalt 
areneda, võttes arvesse eri tüüpi VKEde ja 
erinevate sektorite eripära. Osalemise 
reeglid peaksid sobival viisil aitama 
lühendada aega, mis kulub avalduse 
esitamisest uuringutoetuse saamiseni, mis 
võiks olla maksimaalselt 6 kuud.

Or. en

Selgitus

Viide Carvalho raporti lõigetele 38 ja 39.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane kehtestada programmi 
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust ning 
suurendada paindlikkust projekti 
rakendamisel, tuleks võtta vastu kulude 
hüvitamise lihtsustatud süsteem, kasutades 
rohkem ühekordseid summeeritud 
väljamakseid, kindlasummalisi makseid 
ning ühikukulude astmikku. Lihtsustamise 
huvides tuleks kohaldada ühtset 
hüvitismäära kõikide meetmeliikide 
suhtes, olenemata osalejate tüübist.

(12) On asjakohane kehtestada programmi 
„Horisont 2020” raames võetavates 
meetmetes osalejate liidupoolse 
rahastamise tingimused. Selleks et 
vähendada olemasolevate 
rahastamiseeskirjade keerukust, tuleks 
võtta vastu kulude hüvitamise lihtsustatud 
süsteem, kasutades rohkem ühekordseid 
summeeritud väljamakseid, 
kindlasummalisi makseid ning ühikukulude 
astmikku.

Or. en
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Selgitus

Projekti rakendamise suurem paindlikkus ei tee osalejatele osalemist lihtsamaks, vaid pigem 
vastupidi. Sama rahastamise määr ei arvesta teatud osalejate erisusi ega ole 
innovatsiooniprojektide teadusuuringutega tegelevatele osalejatele soodne. On 
ebatõenäoline, et teadustöö partnereid rahastaksid teised osalejad. Selline kava takistaks ka 
projektikonsortsiumide osalemist ja venitaks kogu taotlusprotsessi märkimisväärselt.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks tuleb ette näha 
uued rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, mille
puhul on vaja erieeskirju.

(13) Teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas esinevate konkreetsete 
probleemide lahendamiseks tuleb ette näha 
uued rahastamisvormid, nt auhinnad, 
kommertskasutusele eelnev hange ja 
innovatiivsete lahenduste riigihange, 
samuti teatud liiki rahastamisasutused 
nagu olemasolevad ja äsja väljapakutud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
185 ja 187 ja määruse (EU) nr XX / XX 
[finantsmääruse] artikli [55] kohased 
programmialgatused. Nende uute 
rahastamisvõimaluste ja erinevat tüüpi 
rahastamisasutuste puhul on vaja 
erieeskirju, mis tuleks sätestada 
käesolevas määruses.

Or. en

Selgitus

Ühtsete eeskirjade idee kindlustamiseks on osalemiseeskirja lisatud uus osa pealkirjaga 
„Erisätted”, mis hõlmab eri liiki rahastamisasutusi, samuti uusi pakutavaid 
rahastamisvõimalusi.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Asjakohane on kasutada erinevaid 
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toetusvahendeid ning vajadusel 
kombineerida erinevat liiki 
rahastamisasutuste võimalusi. Eelkõige 
tuleks rahastamisvahendeid kasutada 
üksteist täiendaval viisil juhtudel, kui 
need aitavad võimendada 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, sealhulgas riskikapitali 
investeeringuid innovaatilistesse 
ettevõtetesse, eriti VKEdesse, ja kui 
soovitud tulemusi ei ole saadud toetustega 
võimalik tõhusalt saavutada ning kui on 
tegemist peamiselt turule suunatud 
tegevusega.

Or. en

Selgitus

Rahaliste vahendite eesmärk on vallandada ja hõlbustada erasektori investeeringuid 
innovatsiooni ja olla sillaks üle kommertskasutusele eelneva etapi surmaoru. Turulähedast 
tegevust tuleks osalemiseeskirjades igati tugevdada ning rõhutada, kaasa arvatud selleks 
ettenähtud artiklis „Erisätted”, millega kehtestatakse rahastamisvahendite kasutamise 
üldtingimused.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmiga „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist.

(14) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmiga „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist.

Or. en
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Selgitus

Kuna riigiabi raamistik on suunatud ainult liikmesriikidele ning seda ei kohaldata Euroopa 
Liidu rahalise toetuse andmisele teaduse ja innovatsiooni valdkondadele, tuleks segaduse 
vältimiseks viide välja jätta. Sellegipoolest tuleb üldised eesmärgid siiski ära märkida, et 
vältida turumoonutusi.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liidu finantshuve tuleks 
proportsionaalsete meetmete kaudu kaitsta 
kogu kulutsükli vältel.

(15) Liidu finantshuve tuleks 
proportsionaalsete meetmete kaudu kaitsta 
kogu kulutsükli vältel, tagades usalduse ja 
kontrolli vahelise vajaliku tasakaalu.

Or. en

Selgitus

Viide on kooskõlas Carvalho raporti lõikega 11 ja programmi „Horisont 2020” määrusega.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides.

(19) Tuleks sätestada tulemuste kasutamist 
ja levitamist käsitlevad eeskirjad tagamaks, 
et osalejad kaitsevad, kasutavad ja 
levitavad neid tulemusi nõuetekohaselt, 
eelkõige seoses võimalusega kehtestada 
täiendavad kasutustingimused Euroopa 
strateegilistes huvides. On vaja pöörata 
suuremat tähelepanu toetatud tegevustest 
saadud teadmiste võimalikult 
laialdasemale kasutamisele ja levitamisele 
kuni selliste teadmiste kasutamiseni 
ärieesmärgil.

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rahastamisasutus võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 
see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku.

3. EIT (Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut) võib kehtestada 
eeskirjad, mis erinevad käesolevas 
määruses või komisjoni määruses (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] sätestatust, kui 
see on ette nähtud alusaktiga, kui tema 
tegevusega seotud erivajadused seda 
eeldavad ja kui komisjon annab selleks 
eelnevalt nõusoleku, eelkõige seoses 
tulemuste omandi, kasutusõiguse, 
kasutamise ja levitamisega.

Or. en

Selgitus

Kui rahastamisasutus võib kehtestada oma erieeskirjad, tekib vastuolu ühtsete eeskirjade 
kehtestamise ideega kui lihtsustamise olulise tugisambaga. Piirangud ja erandite ulatus tuleks 
määratleda sellekohastes artiklites rubriigis „Erisätted”, kus piisav paindlikkus, vajalik 
usaldusväärsus ning eeskirjad tervikuna on omavahel õiges tasakaalus. See küsimus on 
oluline, kuna komisjon delegeerib eelarve täitmisega seotud ülesanded nimetatud 
rahastamisasutustele.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „seotud üksus” – mis tahes 
õigussubjekt, mis on programmis osaleja 
otsese või kaudse kontrolli all või mille üle 
teostatakse samasugust otsest või kaudset 
kontrolli nagu programmis osaleja üle või 
mis otseselt või kaudselt kontrollib 
osalejat;

(2) „seotud üksus” – mis tahes 
õigussubjekt, mis on programmis osaleja 
otsese või kaudse kontrolli all või mille üle 
teostatakse samasugust otsest või kaudset 
kontrolli nagu programmis osaleja üle või 
mis otseselt või kaudselt kontrollib 
osalejat. Kontroll võib toimuda mis tahes 
artikli 7 lõikes 2 sätestatud vormis;

Or. en
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Selgitus

Viide „kontrolli” määratlusele peaks olema siin, mitte peidetuna artikli 2 lõikesse 2.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ning ii) 
mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

(4) „taustteave” – kõik andmed, oskusteave 
ja/või teave mis tahes vormis või kujul 
ning mis tahes õigused, nt 
intellektuaalomandi õigused, i) mis osalejal 
olid enne meetmega ühinemist ii) mis 
osaleja on loonud programmiväliselt ja 
mida ta omanikuna kasutab, (iii) mida on 
vaja kaudse meetme läbiviimiseks või 
kaudse meetme tulemuste kasutamiseks ja 
(iv) mille osalejad olid määranud kindlaks 
kooskõlas artikliga 42;

Or. en

Selgitus

Kriteerium (ii) on osutunud Euroopa Liidu 7. raamprogrammi puhul kasulikuks. Lisaks tuleb 
kohaldada ka vajaduse kriteeriumi, mis nõuab selgelt sõnastust.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „turulähedane tegevus” tähendab 
olemasolevate teaduslike, tehnoloogiliste, 
ärialaste ja teiste asjakohaste teadmiste ja 
oskuste omandamist, ühildamist, 
kujundamist ja kasutamist kavade ja 
korralduste või projektide loomise 
eesmärgil uute, muudetud või täiustatud 
toodete, protsesside või teenuste, 
sealhulgas tegevuste nagu prototüüpide 
loomise, katselise tootmise, katsetamise, 
demonstreerimise, pilootkasutuse ja 



PE489.632v01-00 16/75 PR\903026ET.doc

ET

turule viimise eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Arvestades, et see aspekt määrab rahastamise erinevuse, peaks nimetatud erinevus põhinema 
ühtsel määratlusel, mis tugineb teadustegevuse ja turulähedase tegevuse eristamise 
tunnustatud kontseptsioonil. Kehtivas Ühenduse raamistikus teadus- ja arendustegevuseks 
ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta (2006/C 323/01) sätestatud „arendustegevuse” 
mõiste tundub olevat selleks kõige sobivam.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „levitamine” − tulemuste 
avalikustamine kõigi asjakohaste vahendite 
abil, välja arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab tulemuste avaldamist mis tahes 
teabekanalites;

(7) „levitamine” − tulemuste 
avalikustamine kõigi asjakohaste vahendite 
abil, välja arvatud tulemuste kaitsmise või 
kasutamisega seotud avaldamine; see 
hõlmab teadustegevuse tulemusi
kirjeldavaid, analüüsivaid ja tõlgendavaid 
väljaandeid mis tahes teabekanalites;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „kasutama/kasutamine” tähendab 
tulemuste otsest või kaudset kasutamist 
edasises uurimistegevuses muul viisil kui 
asjaomaste kaudsete meetmetega või toote 
või protsessi arendamiseks, loomiseks ja 
turustamiseks või teenuse loomiseks ja 
osutamiseks;

Or. en
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Selgitus

Määrusesse tuleb lisada mõiste „kasutama”, et selgitada, et tulemuste mis tahes 
ettevõttesisene või -väline rakendamine on „kasutamine” (sealhulgas ettevõttes tehtavad 
teaduslikud tööd, kolmandate osapoolte poolt tehtavad teaduslikud tööd ja oma tarbeks 
tehtavad teaduslikud tööd).

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) „õiglased ja mõistlikud tingimused” 
tähendavad majanduslikke tingimusi, mis 
võtavad arvesse rahastamistaotluse 
konkreetseid asjaolusid, eelkõige 
olemasolevate teadmiste või taustteabe 
tegelikku või potentsiaalset väärtust, mille 
arendamiseks rahastamist taotletakse, 
ja/või tulemuste ettenähtud kasutamise 
ulatust, kestust või muid näitajaid;

Or. en

Selgitus

Mõiste „õiglased ja mõistlikud tingimused” on raamprogrammi määruses oluline, kuna 
mõistet kasutatakse kogu määruses tihti. See peaks osutama rahas mõõdetavatele väärtustele 
7. raamlepingust paremini.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „rahastamisasutus” – asutus või organ, 
v.a komisjon, kellele komisjon on 
usaldanud eelarve rakendamisega seotud 
ülesanded kooskõlas määruse (EL) nr 
XX/XX [programm „Horisont 2010”]
artikli 9 lõikega 2;

(8) „rahastamisasutus” – asutus või organ, 
v.a komisjon määruse (EL) nr XX/XX 
[finantsmääruse] artikli 55 lõike 1 punkti 
1 mõistes, kellele komisjon on usaldanud 
eelarve rakendamisega seotud ülesanded;

Or. en
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Selgitus

Õigusliku selguse huvides tuleks vältida viiteid viidetele.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „programmi kaasrahastamismeede” –
meede, mida rahastatakse toetusega, mille 
põhieesmärk on täiendada üksikuid 
liiduväliste asutuste rahastatavaid 
projektikonkursse või teadus- ja 
innovatsiooniprogramme;

(12) „programmi kaasrahastamismeede” –
meede, mida rahastatakse toetusega, mille 
põhieesmärk on täiendada üksikuid 
liiduväliste asutuste rahastatavaid 
projektikonkursse või teadus- ja 
innovatsiooniprogramme; Tegevus võib 
hõlmata eri riikide programmide vaheliste 
täiendavate tegevus- ja 
koordinatsioonivõrgustike moodustamist;

Or. en

Selgitus

Sõnastus lisatud artikli 2 lõike 5 alusel.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised ning mis tahes teave mis tahes 
vormis või kujul, olenemata sellest, kas 
neid saab kaitsta või mitte, mis on saadud 
meetmete rakendamise tulemusel, ning 
kõik kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused;

(15) „tulemused” – kõik andmed ja 
teadmised, teave, ülesanded ja muud 
reaalsed väljundid, mis tahes vormis või 
kujul, olenemata sellest, kas neid saab 
kaitsta või mitte, mis on saadud meetmete 
rakendamise tulemusel, ning kõik 
kaasnevad õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandi õigused. Väljaanded, 
mis kirjeldavad, tõlgendavad või 
analüüsivad programmi „Horisont 2020” 
rahastamise otsese tulemusena saadud 
andmeid, teadmisi või teavet, ei ole 
„tulemused”;
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Or. en

Selgitus

Õigusliku ebakindluse vältimiseks peaks lisama reaalsete tulemuste määratluse. Selgituseks 
võiks lisada IP õiguse näiteid. Tulemuste määratlusest peaks selguma, et tulemused ei hõlma 
teaduspublikatsioone, mille on vaba juurdepääs.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „töökava” – komisjoni 
tööprogrammiga sarnane dokument, mille 
on vastu võtnud määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] artikli 9 
lõike 2 kohaselt programmi „Horisont 
2020” rakendamise ühe osa eest 
vastutavad rahastamisasutused.

välja jäetud

(See muudatus kehtib kogu tekstis.
Muudatusettepaneku heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise, selguse ja kättesaadavuse huvides nimetatakse „tööplaani”, mis on 
rahastamisasutuse poolt koostanud iga-aastane tööplaan, „tööprogrammiks” ja võetakse 
vastu komisjoni poolt samal viisil nagu ERC (Euroopa Teadusnõukogu) tööprogramm, nagu 
on kirjeldatud programmi „Horisont 2020” eriprogrammi artikli 5 lõikes 3.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) „liikmesriigi tagatud” tähendab, et 
osaleva juriidilise isiku majanduslik 
elujõulisuse tagab liikmesriik võetud 
kohustusega.

Or. en
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Selgitus

Staatuse selline määratlus on ilmselt oluline, et vältida segadust, mida nägime Euroopa Liidu 
7. raamprogrammi alguses.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti 2 kohaldamisel võib 
kontroll toimuda artiklis 7 sätestatud 
vormides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viide üle viidud artikli 2 lõike 1 punkti 2.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punkti 12 kohaldamisel võivad 
kõnealused meetmed hõlmata täiendavat 
tegevust seoses võrgustike loomise ja
programmide koordineerimisega eri 
riikide vahel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viide üle viidud artikli 2 lõike 1 punkti 12.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rakenduskokkulepetes, otsustes või Kui rakenduskokkulepetes, otsustes või 
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lepingutes sätestatud tingimustest ei tulene 
teisiti, hoitakse meetme raames 
konfidentsiaalselt edastatud kõikide 
andmete ja teadmiste ning kogu teabe 
konfidentsiaalsust, võttes nõuetekohaselt 
arvesse mis tahes eeskirju salastatud teabe 
kaitse kohta.

lepingutes sätestatud tingimustest ei tulene 
teisiti, hoiavad Euroopa Liidu 
institutsioonid ja asutused ning meetmes
osalejad meetme raames konfidentsiaalselt 
edastatud kõikide andmete ja teadmiste 
ning kogu teabe konfidentsiaalsust, võttes 
nõuetekohaselt arvesse mis tahes eeskirju 
salastatud teabe kaitse kohta.

Or. en

Selgitus

Artikkel 3 peab ütlema selgelt, kes peab hoidma teabe konfidentsiaalsust (Euroopa Liidu 
institutsioonid ja asutused ning meetmes osalejad).

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on 
täidetud:

Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, 
teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja programmikohases tegevuses 
loodud tulemuste kohta, tingimusel et 
mõlemad järgnevad tingimused on 
täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
tegevuse „Turvaline ühiskond” alla 
erieesmärgi „Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline Euroopa ühiskond” raames, 

Selliste meetmete puhul, mis kuuluvad 
erieesmärgi „Turvaline ühiskond –
Euroopa kodanike ja ühiskonna vabaduse 
ja turvalisuse kaitse” alla, teeb komisjon 
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teeb komisjon taotluse korral liidu 
institutsioonidele või ametiasutustele, 
liikmesriigile või assotsieerunud riigile 
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva 
vajaliku teabe liidult rahalist toetust saanud 
osaleja tulemuste kohta.

taotluse korral liidu institutsioonidele või 
ametiasutustele, liikmesriigile või 
assotsieerunud riigile kättesaadavaks kogu 
tema valduses oleva vajaliku teabe liidult 
rahalist toetust saanud osaleja tulemuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomase tööprogrammiga võib piirata 
kolmandates riikides asuvate 
õigussubjektide osalemist programmis 
„Horisont 2020” või nende osades, kui 
liikmesriikide õigussubjektide osalemise 
tingimusi kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse
liidu huve kahjustavana.

2. Asjaomase tööprogrammiga võib piirata 
kolmandates riikides asuvate 
õigussubjektide osalemist programmis 
„Horisont 2020” või nende osades, kui 
liikmesriikide või kohalike seotud üksuste
õigussubjektide osalemise tingimusi 
kolmanda riigi teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides käsitatakse 
liidu huve kahjustavana.

Or. en

Selgitus

Tuleks soodustada vastastikust ligipääsu kolmandate riikide programmidele, samuti 
Euroopas asuvate rahvusvaheliste ettevõtete kohalikele teadus-ja arendustegevuse 
laboratooriumidele.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul ning 
tööprogrammi või -kava kohastel 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel olla 

3. Erandina lõikest 1 võib Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) eesliiniuuringu 
meetmete, VKEde vahendi ja programmi 
kaasrahastamismeetmete puhul olla 
miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
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miinimumtingimuseks ühe sellise 
õigussubjekti osalemine, kes asub 
liikmesriigis või assotsieerunud riigis.

liikmesriigis või assotsieerunud riigis, kui 
juriidiline isik on piiriüleselt 
konkurentsivõimeline ning tegeleb 
ühiskondlike probleemidega Euroopa 
mõõtmes.

Or. en

Selgitus

Ainuosaleja tingimused peavad olema määruse tekstis selgelt sätestatud.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 1 võib koordineerimis-
ja toetusmeetmete ning koolitus- ja 
liikuvusmeetmete puhul olla 
miinimumtingimuseks ühe õigussubjekti 
osalemine.

4. Erandina lõikest 1 võib koordineerimis-
ja toetusmeetmete ning koolitus- ja 
liikuvusmeetmete puhul olla 
miinimumtingimuseks ühe õigussubjekti 
osalemine, kui juriidiline isik on 
piiriüleselt konkurentsivõimeline ning 
tegeleb ühiskondlike probleemidega 
Euroopa mõõtmes.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainult ühe tegevuse rahastamise 
projektikonkursi avamisel ei piirata 
esialgsetes projektides esitatavate 
rahastatavate tegevuste arvu.

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõime säilitamiseks konkursikutse etapis tuleks kaotada tavapärane piirang, mille 
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kohaselt „võib iga teema alt rahastada ainult ühte projekti”. Vastasel korral, olenevalt 
konkursikutse tehnilistest tingimustest ja üksikasjadest, võib see piirang ohustada tipptaseme 
kriteeriumi täitmist.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotlustes on vajaduse korral esitatud
tulemuste kasutamise ja levitamise esialgne 
kava.

1. Taotlustes esitatakse tulemuste 
kasutamise ja levitamise esialgne kava, kui 
konkursikutse seda selgesõnaliselt nõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke 
käsitlevate teadusuuringutega seotud 
taotlused peavad vajaduse korral
sisaldama andmeid liikmesriikide pädevate 
asutuste võetavate litsentsimis- ja 
kontrollimeetmete kohta, samuti eetilise 
heakskiidu üksikasju. Inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude eraldamisega 
tegelevaid institutsioone, organisatsioone 
ja teadlasi litsentsitakse ja kontrollitakse 
rangelt kooskõlas asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikuga.

2. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke 
käsitlevate teadusuuringutega seotud 
taotlused peavad sisaldama andmeid 
liikmesriikide pädevate asutuste võetavate 
litsentsimis- ja kontrollimeetmete kohta, 
samuti eetilise heakskiidu üksikasju.
Inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
eraldamisega tegelevaid institutsioone, 
organisatsioone ja teadlasi litsentsitakse ja 
kontrollitakse rangelt kooskõlas asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikuga.

Or. en

Selgitus

Vastuoluline sõnastus. Kõik inimese embrüonaalseid tüvirakke käsitlevate teadusuuringutega 
seotud taotlused peavad sisaldama andmeid litsentsimis- ja kontrollimeetmete kohta.
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Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taotlust, mis on vastuolus 
eetikapõhimõtete või kehtivate 
õigusaktidega ega vasta otsuses nr 
XX/XX/EL [eriprogramm], tööprogrammis 
või -kavas või konkursikutses esitatud 
tingimustele, võib hindamis-, valiku- ja 
toetuse määramise menetlusest igal ajal
välja arvata.

3. Taotlust, mis on vastuolus 
eetikapõhimõtete või kehtivate 
õigusaktidega ega vasta otsuses nr 
XX/XX/EL [eriprogramm], tööprogrammis 
või -kavas või konkursikutses esitatud 
tingimustele, peab hindamis-, valiku- ja 
toetuse määramise menetlusest välja 
arvama.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon koostab valikumenetluse 
juhised, selgitades lepingu sõlmimise 
kriteeriumite kohaldamist ja määratledes 
teatud koefitsientide ja lävendite mõju 
valikumenetluse tulemustele. Käesolev 
juhend avaldatakse 1. tööprogrammiga 
paralleelselt.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks pakkuma igakülgset abi, et parandada ligipääsu programmis „Horisont 
2020” osalemisele ja suurendada edukate ettepanekute osakaalu. Sidusrühmadele oleks 
valikuprotsessi selgesõnaline juhend väga vajalik ning juhend hõlbustaks ka uustulnukate ja 
väheste kogemustega taotlejate ligipääsu.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib eelnevalt ainult 
koordinaatorite finantssuutlikkust, kui nad 
taotlevad meetme raames liidu rahalist 
toetust summas, mis ületab 500 000 eurot, 
välja arvatud juhul, kui olemasoleva teabe 
põhjal on alust kahelda koordinaatori või 
muude osalejate finantssuutlikkuses.

5. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus kontrollib eelnevalt ainult 
koordinaatorite finantssuutlikkust, kui nad 
taotlevad meetme raames liidu rahalist 
toetust summas, mis ületab 500 000 eurot, 
välja arvatud juhul, kui olemasoleva teabe 
põhjal on alust kahelda koordinaatori või 
muude osalejate finantssuutlikkuses.
Komisjon annab taotlejatele majandusliku 
elujõulisuse kontrolliks lihtsa, 
kasutajasõbraliku elektroonilise vahendi.

Or. en

Selgitus

Kontrollimise viis vajab täpsustamist.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus näeb ette eetikakontrolli 
korra selliste taotlejate puhul, kes leiavad, 
et nende taotlusi ei ole hinnatud 
kõnealustes eeskirjades, asjaomases 
tööprogrammis või -kavas ja
konkursikutses sätestatud korra kohaselt.

1. Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus näeb ette eetikakontrolli 
korra selliste taotlejate puhul, kes leiavad, 
et nende taotlusi ei ole hinnatud 
kõnealustes eeskirjades, asjaomases 
tööprogrammis või -kavas ja 
konkursikutses sätestatud korra kohaselt ja 
komisjoni valikuprotsessi juhendis.

Or. en

(Vt artikli 14 lõike 3 punkti a sõnastust.)

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon kehtestab tihedas koostöös 
liikmesriikidega käesoleva määruse 
kohase toetuslepingu näidise, milles 
võetakse arvesse asjaomase 
rahastamisskeemi näitajaid. Kui 
toetuslepingu näidist on vaja oluliselt 
muuta, vaatab komisjon vajaduse korral 
tihedas koostöös liikmesriikidega selle üle.

Or. en

Selgitus

7. raamprogrammi kohaselt pidi komisjon koostama toetuslepingu näidise (raamprogrammi 
määruse artikkel 19 lõige 8).Programmi „Horisont 2020” raames tuleks ka seda ette näha, et 
piirata ühtse eeskirjade kogumi erandite arvu, mis muidu jääks üksikute peadirektoraatide ja 
rahastamisasutuste ülesandeks.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja, 
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
õigused ja kohustused. Lisaks nähakse 
sellega ette selliste õigussubjektide õigused 
ja kohustused, kellest meetme rakendamise 
käigus saavad osalejad.

2. Toetuslepinguga nähakse ette osaleja, 
komisjoni või asjaomase rahastamisasutuse 
õigused ja kohustused. Lisaks nähakse 
sellega ette selliste õigussubjektide õigused 
ja kohustused, kellest meetme rakendamise 
käigus saavad osalejad. See peab vastama 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Selgitus

See muudatus peaks tagama toetuslepingu täieliku vastavuse määrusele ja toetuslepingu sisu 
muude tõlgenduste välistamise.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatule 
võib toetuslepinguga kehtestada osalejate 
õigused ja kohustused seoses 
kasutusõiguste, kasutamise ja levitamisega.

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatule 
võib toetuslepinguga kehtestada osalejate 
õigused ja kohustused seoses 
kasutusõiguste, kasutamise ja levitamisega.
Komisjon tagab, et kõigi programmist 
„Horisont 2020” rahastatavate meetmete 
suhtes rakendatakse täiendavaid õigusi ja 
kohustusi järjepidevalt ja süsteemselt.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib komisjon kooskõlas 
määruse (EL) nr XX/2012 [finantsmäärus] 
artikliga X või asjaomane rahastamisasutus 
toetuslepingute sõlmimise asemel võtta 
vastu toetuse määramise otsuseid.
Toetuslepingutele viitavaid käesoleva 
määruse sätteid kohaldatakse mutatis 
mutandis.

Vajaduse korral ja kui rahastatava meetme 
ühtlustatud käsitlemine seda eeldab, võib 
komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 
XX/2012 [finantsmäärus] artikliga X või 
asjaomane rahastamisasutus 
toetuslepingute sõlmimise asemel võtta 
vastu toetuse määramise otsuseid.
Toetuslepingutele viitavaid käesoleva 
määruse sätteid kohaldatakse mutatis 
mutandis.

Or. en

Selgitus

Määratud toetuse kasutamise tingimused vajavad täpsemat määratlemist.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17a
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Ajavahemik taotluse esitamisest toetuse 
määramiseni

Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus peab tagama, et 
üksikute konkursikutsete esitamise tähtaja 
ja toetuslepingute allkirjastamise või, kus 
kohane, toetusotsuse vaheline ajavahemik 
ei ületaks 6 kuud. Seda ajavahemikku 
võib erandjuhul pikendada ühe kuu 
võrra.

Or. en

(Viide Carvalho raporti sõnastusele, lõige 38–39.)

Selgitus

Euroopa Liidu 7. raamprogrammiga võrreldes see programmis „Horisont 2020” kõige 
olulisem tegur tööstuse osalemise parandamiseks. Ajavahemik taotluse esitamisest toetuse 
määramiseni on 7. raamprogrammis olnud keskmiselt 350 päeva. Infoühiskonna ja meedia 
peadirektoraadi komisjon on jõudnud keskmiselt 270 päevase ajavahemikuni. Komisjoni 
eesmärk vähendada keskmist taotluse esitamisest toetuse määramiseni kuluvat aega 100-
päevani ei ole piisav, arvestades, et infoühiskonna ja meedia peadirektoraat on selle tänaseks 
peaaegu juba saavutanud ja määruse eelnõusse ei ole konkreetseid ettepanekuid seni tehtud.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või asjaomane 
rahastamisasutus võib osalejatega teabe 
vahetamiseks luua turvalise elektroonilise 
süsteemi. Kõnealuse süsteemi kaudu 
edastatud dokumenti, sealhulgas 
toetuslepingut, käsitatakse kõnealuse 
dokumendi originaalina, kui on kasutatud 
osaleja esindaja kasutajatunnust ja 
salasõna. Selline identifitseerimine kehtib 
asjaomase dokumendi allkirjana.

Komisjon peab osalejatega teabe 
vahetamiseks luua turvalise elektroonilise 
süsteemi. Kõnealuse süsteemi kaudu 
edastatud dokumenti, sealhulgas 
toetuslepingut, käsitatakse kõnealuse 
dokumendi originaalina, kui on kasutatud 
osaleja esindaja kasutajatunnust ja 
salasõna. Selline identifitseerimine kehtib 
asjaomase dokumendi allkirjana.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise eesmärgil peaks ideaalis olema üks elektrooniline süsteem ja osalejate portaal.
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Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Kui fondi käsitlevate 
sätetega ei ole ette nähtud teisiti, vastutab 
iga osaleja üksnes oma võlgade eest.
Osalejad tagavad komisjoni või 
rahastamisasutuse teavitamise kõigist 
asjaoludest, mis võivad mõjutada meetme 
rakendamist või liidu huve.

2. Osalejad ei tohi võtta toetuslepinguga 
vastuolus olevaid kohustusi. Kui osaleja ei 
täida meetme tehnilise rakendamise 
kohustusi, peavad kohustused täitma teised 
osalejad ilma liidu täiendava toetuseta, 
välja arvatud juhul, kui komisjon või 
rahastamisasutus nad sellest kohustusest 
sõnaselgelt vabastab. Oma kohustusi mitte 
täitnud osaleja peab talle eraldatud või 
reserveeritud rahalised vahendid tegema 
kättesaadavaks teistele osalejatele, et need 
saaksid katta oma kulusid selle töö eest, 
mida algselt pidi tegema oma kohustusi 
mitte täitnud osaleja. Rahalised vahendid 
antakse koordinaatori käsutusse oma 
kohustusi mitte täitnud osalejale 
määratud tegevuste kavakohase tähtaja 
saabumisel. Kui fondi käsitlevate sätetega 
ei ole ette nähtud teisiti, vastutab iga 
osaleja üksnes oma võlgade eest. Osalejad 
tagavad komisjoni või rahastamisasutuse 
teavitamise kõigist asjaoludest, mis võivad 
mõjutada meetme rakendamist või liidu 
huve ettenähtud tähtaja jooksul.

Or. en

Selgitus

Juhul kui osaleja ei täida oma kohustusi, jätkatakse võimalusel kogu meetme rakendamist ja 
oma kohustusi mitte täitnud osalejale eraldatud või reserveeritud rahalised vahendid tehakse 
vastavate kulude katmiseks kättesaadavaks teistele osalejatele.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mis tahes konsortsiumi liikmed, kes 
soovivad meetmes osaleda, määravad endi 
seast ühe liikme koordinaatoriks, kes 
märgitakse toetuslepingusse.

1. Mis tahes konsortsiumi liikmed, kes 
soovivad meetmes osaleda, määravad endi 
seast ühe liikme koordinaatoriks, kes 
märgitakse toetuslepingusse. Koordinaator 
on konsortsiumi liikmete peamiseks 
kontaktisik, ta esindab konsortsiumi 
suhtlemisel komisjoniga või asjaomase 
rahastamisasutusega ja jälgib, et 
konsortsiumi liikmed täidaksid 
toetuslepingust tulenevate kohustusi.

Or. en

Selgitus

Koordinaatori roll ja ülesanded vajavad täpsemat kirjeldust.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meetmes osalevad konsortsiumi liikmed 
sõlmivad sisekokkuleppe (edaspidi 
„konsortsiumikokkulepe”), välja arvatud 
tööprogrammi või -kava või 
konkursikutsega ettenähtud 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

2. Meetmes osalevad konsortsiumi liikmed 
sõlmivad sisekokkuleppe (edaspidi 
„konsortsiumikokkulepe”), mis sätestab 
konsortsiumi liikmete õigused ja 
kohustused.

Or. en

Selgitus

Konsortsiumikokkuleppe (konsortsiumi liikmete õigused ja kohustused) peamine eesmärk 
peab olema esitatud kirjalikus vormis. Varasemate raamprogrammide kogemused on 
näidanud, et esialgse konsortsiumikokkulepe olemasolu teeb projekti rakendamise lihtsamaks, 
mistõttu tuleks kaaluda selle esitamist standardmenetluse korras.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Konsortsiumikokkuleppe võivad 
sätestada muu hulgas järgmist:
(a) konsortsiumi sisemist korraldust;
(b) Euroopa Liidu rahaliste vahendite 
jagamist;
(c) eeskirju levitamise, teabe kasutamise 
ja kasutusõiguste andmise kohta, mis 
täiendavad III jaotise I peatükki ja 
toetuslepingu sätteid;
(d) sisevaidluste, sealhulgas võimu 
kuritarvitamise juhtude lahendamine;
(e) vastutuslepingute, kahjude hüvitamise 
kokkulepete ja konfidentsiaalsuse lepete 
sõlmimist osalejate vahel.
Konsortsiumi liikmed võivad konsortsiumi 
siseselt teha mis tahes kokkuleppeid, mida 
nad vajalikuks peavad, niivõrd kuivõrd 
need kokkulepped ei ole vastuolus 
toetuslepingu või käesoleva määrusega.

Or. en

Selgitus

Konsortsiumikokkulepetest saadud kogemuste põhjal soovitaksime määratleda 
konsortsiumikokkuleppe minimaalse sisu.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Konsortsium võib teha ettepanekuid 
osaleja lisamise või väljajätmise kohta 
kooskõlas toetuslepingu vastavate sätetega, 
tingimusel et selline muudatus vastab 
osalemistingimustele, ei mõjuta 
negatiivselt meetme rakendamist ega ole 
vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

3. Konsortsium võib teha ettepanekuid 
osaleja lisamise või väljajätmise või 
koordinaatori väljavahetamise kohta 
kooskõlas toetuslepingu vastavate sätetega, 
tingimusel et selline muudatus vastab 
osalemisreeglitele, ei mõjuta negatiivselt 
meetme rakendamist ega ole vastuolus 
võrdse kohtlemise põhimõttega.
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuste vormid on ette nähtud määruse 
(EL) XX/2012 [finantsmäärus] artikliga 
116.

Toetuste vormid on ette nähtud määruse 
(EL) XX/2012 [finantsmäärus] artikliga 
116, võttes arvesse meetme eesmärke.

Or. en

Selgitus

Eeskirjades tuleb rõhutada, et rahastamisvõimaluse vormi valiku peamiseks kriteeriumiks on 
meetme eesmärgid.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuskõlblike kulude ühtset
hüvitismäära kohaldatakse iga meetme 
puhul mis tahes tegevuse suhtes, mida 
meetme raames rahastatakse. Kõnealune 
määr kehtestatakse tööprogrammi või -
kavaga.

3. Toetuskõlblike kulude hüvitamise 
aluseks on järgmised tegevuse liigile ja 
osalejale fikseeritud intressimäärad, 
sõltuvalt osaleja poolt valitud 
kuluarvestusmeetodist:

Or. en

(Pärast seda muudatust tuleb lisada uus tabel. vaata muudatusettepanekut nr 54.)

Selgitus

Kogukulu hüvitamise võimaluse taaskehtestamisest tulenevalt peetakse kavandatud 
hüvitismäärade korrigeerimist hädavajalikuks – see on vajalik kaasrahastamise põhimõtete 
järgimiseks ja ühe projekti kohta Euroopa Liidu poolt tehtavate kulude olulise suurenemise 
vältimiseks. Ühtse hüvitismäära asemel rakendatakse vähendatud hüvitismäärasid, võttes 
arvesse kasutatavat kuluarvestusmeetodit ja osaleja tüüpi tabelis sätestatud tingimustel.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – tabel (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tegevuse liik
Kuluarvestusme

etod
Osaleja tüüp

Ülikool/RTO/m
uud

VKE Tööstus

Teadus-ja 
arendustegevus

otsesed kulud + 
kindel määr 100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

kogukulu 70% 70% 50%
Turulähedane 

tegevus
otsesed kulud + 

kindel määr 100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

kogukulu 70% 50% 35%

Or. en

(Vaata muudatusettepanekut nr 53)

Selgitus

Kogukulu hüvitamise võimaluse taaskehtestamisest tulenevalt peetakse kavandatud 
hüvitismäärade korrigeerimist hädavajalikuks – see on vajalik kaasrahastamise põhimõtete 
järgimiseks ja ühe projekti kohta Euroopa Liidu poolt tehtavate kulude olulise suurenemise 
vältimiseks. Ühtse hüvitismäära asemel rakendatakse vähendatud hüvitismäärasid, võttes 
arvesse kasutatavat kuluarvestusmeetodit ja osaleja tüüpi tabelis sätestatud tingimustel.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Programmi „Horisont 2020” toetus 
võib ulatuda kuni 100%ni kõigist 
toetuskõlblikest kuludest, ilma et see 

välja jäetud
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piiraks kaasrahastamispõhimõtte 
kohaldamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Programmi „Horisont 2020” toetust 
piiratakse maksimaalselt 70 %-le meetme 
toetuskõlblikest kogukuludest järgmiste 
meetmete puhul:

välja jäetud

(a) meetmed, mis seisnevad peamiselt 
sellises tegevuses nagu prototüüpimine, 
testimine, tutvustamine, arendustegevus, 
katsetamine, tehnoloogia turustamine;
(b) programmi kaasrahastamismeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Seoses kulude juhtimise ja 
koordineerimisega saab koordineeriv 
osaleja täiendava kindla summana 7% 
abikõlblikest juhtimis- ja 
koordineerimistegevuse otseste kulude 
katmiseks.

Or. en

Selgitus

Juhtimis- ja koordineerimistegevused (mis tavaliselt ei ületa 7% kogu projekti kuludest) tuleks 
täielikult hüvitada, sest Euroopa Liidu 7. raamprogrammi kohaselt tuleb vältida olukordi, 
mille puhul need tegevused oleksid osalejatele ebameeldivad. Selleks on kõige soodsamaks 
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võimaluseks maksta toetust kindlaksmääratud summas, sest see ei too kaasa täiendavat 
halduskoormust, näiteks diferentseeritud ajasalvestuse süsteemide rakendamist jne.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Seoses programmi kaasrahastatavate 
tegevustega nähakse kohaldatav 
maksumäär ette tööprogrammis.
Käesolevmääruse ja määruse (EL) nr XX 
/ XX [finantsmääruse] artikli [119] 
mõistes võib kaasrahastamine toimuda 
tööprogrammi põhjendatud juhtudel eri 
eelarveridade kumulatiivse 
rahastamisena, piiramata nende 
kuluartiklite kahekordse rahastamise 
vältimist.

Or. en

Selgitus

Erinevate programmi kaasrahastamise tegevuste suure varieeruvuse tõttu oleks fikseeritud 
hüvitismäära kohaldamine tööprogrammis kõige soodsamaks variandiks. 2. lõige võimaldab 
kumulatiivset rahastamist, eriti turulähedase tegevuse puhul, nt struktuurifondide kaudu.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Osaleja tüübi kontrollimiseks 
kasutatavas kinnitusmenetluses tuleb 
ainulaadse registreerimissüsteemi URF 
andmestikku kasutada võimalikult suures 
ulatuses. Eelmiste raamprogrammide 
menetluses kinnitatud üksuste puhul on 
uus kinnitamine vajalik vaid juhul, kui 
ettevõtte juriidiline staatus on muutunud 
või VKEde puhul juhul, kui ettevõtet ei 
saa enam VKEna määratleda.
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Or. en

Selgitus

Kinnitusprotsessi (osaleja tüübi määramise) kiirendamiseks tuleb kasutada võimalikult palju 
kättesaadavaid dokumente, et korduskinnitusi vältida.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Makstud käibemaks, mida kehtiva 
siseriikliku õiguse kohaselt toetuse saajale 
ei tagastata, loetakse abikõlblikuks 
kuluks.

Or. en

Selgitus

Käibemaksu arvamist abikõlblike kulude hulka käsitletakse parlamendi raportis 
finantsmääruse kohta (artikli 117a lõige 3c) ja see on käsilolevate kolmepoolsete 
läbirääkimiste teemaks. Muudatusettepanek on lisatud selleks, et tagada käibemaksu arvamist 
abikõlblike kulude hulka programmis „Horisont 2020”. Selle võib ka ära jätta, olenevalt 
muudetud finantsmääruse lõplikust seisukohast.

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teise valikuna võib toetusesaaja oma 
abikõlblikud kaudsed kulud määrata 
projektis kinnitatud abikõlblike otseste 
kuludega otseselt seotud tegelike kaudsete 
kulude põhjal vastavalt toetuse saaja 
tavapärastele kuluarvestuse tavadele. Sel 
juhul rakendatakse kogukulude 
arvutamisel artikli 22 lõike 3 
hüvitismäärade sätteid.

Or. en
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Selgitus

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetuse saaja peab olema võimeline 
sama meetodit kasutama kõikide oma 
kaudsete abikõlblike kulude esitamisel 
programmi „Horisont 2010” aruannetes 
tegevuste kohta, milles ta osaleb.

Or. en

Selgitus

Lihtsustav meede.

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Aastane töötundide arv määratakse 
kindlaks toetusesaaja tavapärase 
kuluarvestuse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise meede halduskoormuse ja/või potentsiaalselt erinevate eeskirjade tõlgenduste 
vältimiseks, mis annaksid vigaseid tulemusi.
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Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) need arvutatakse tegelike personali 
kogukulude põhjal, mis kajastuvad osaleja 
üldises raamatupidamisarvestuses ja mida 
võib kohandada hinnanguliste või 
eelarvestatud elementide alusel vastavalt
komisjoni kindlaksmääratud tingimustele;

(a) need arvutatakse tegelike personali 
kogukulude põhjal, mis kajastuvad osaleja 
üldises raamatupidamisarvestuses ja mida 
võib kohandada hinnanguliste või 
eelarvestatud elementide alusel 
toetusesaaja tavapärase kuluarvestuse 
kohaselt;

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise meede halduskoormuse ja/või potentsiaalselt erinevate eeskirjade tõlgenduste 
vältimiseks, mis annaksid vigaseid tulemusi.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) nende arvutamisel on nõuetekohaselt 
võetud arvesse artikli 25 sätteid 
töötundide kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud seoses artikli 25 muudatusega.

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsaruannete õigsust kinnitav tõend 
sisaldab toetuse kogusummat, mille kohta 
esitab osaleja tegelike kulude hüvitamise 

Finantsaruannete õigsust kinnitav tõend 
sisaldab toetuse kogusummat, mille kohta 
esitab osaleja tegelike kulude hüvitamise 
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taotluse, kasutades artikli 27 lõikes 2 
osutatud ühikuhindade astmikku. 
Kõnealune tõend tuleb esitada üksnes 
juhul, kui toetussumma on toetuse 
lõppmakse tegemise ajal 325 000 eurot või 
rohkem.

taotluse, kasutades artikli 27 lõikes 2 
osutatud ühikuhindade astmikku. 
Kõnealune tõend tuleb esitada üksnes 
juhul, kui Euroopa Liidu toetussumma, 
välja arvatud ühe ühiku maksumusel, 
kindlasummalisel toetusel või ühiku 
maksumusel põhinev toetussumma, on 
toetuse lõppmakse tegemise ajal 325 000 
eurot või rohkem.

Or. en

Selgitus

Komisjoni selgituste kohaselt tuleb öelda selgelt välja, et ühe ühiku maksumusel, 
kindlasummalisel toetusel või ühiku maksumusel põhinevad toetussummad ei ole 
audiitorkontrolli objektiks. Nende summade välja arvamine on raamatupidamistõendi senise 
künnise vähendamise peamiseks põhjuseks 375 000-lt eurolt kuni 325 000-ni euroni.

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalejad, kes arvutavad otsesed 
personalikulud ja taotlevad nende 
hüvitamist ühikuhindade astmiku alusel, 
võivad esitada komisjonile 
raamatupidamismetoodika õigsust 
kinnitava tõendi. Kõnealune metoodika 
vastab artikli 27 lõikes 2 sätestatud 
tingimustele ning toetuslepingu nõuetele.

1. Osalejad, kes arvutavad otsesed 
personalikulud ja taotlevad nende 
hüvitamist ühikuhindade astmiku alusel või 
tegelike abikõlblike kaudsete kulude 
alusel, peavad esitama komisjonile 
raamatupidamismetoodika õigsust 
kinnitava tõendi. Kõnealune metoodika 
vastab artikli 27 lõikes 2 sätestatud 
tingimustele.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek soodustab selliste osalejate sertifitseerimist, kes juba kasutavad 
läbipaistvat ja kontrollitavat tunnustatud metoodikat. Juhul, kui kasutatakse riiklikult 
tunnustatud metoodikat ja kulud hüvitatakse, ei tee see kohustus mingit kahju, vaid tagab 
osalejatele nende valitud metoodika ohutu kasutamise.
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Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 32 lõike 3 kohast võlgnetavate 
summade sissenõudmist ei kohaldata 
juriidiliste isikute suhtes, kelle osaluse 
kaudses meetmes tagab liikmesriik või 
assotsieerunud riik.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi tagatud institutsioonide puhul on vaja teha erand, sest seda näeb ette 7. 
raamprogramm.

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
Auhinnad

Liidu rahalist toetust võib maksta 
auhinna vormis vastavalt määruse (EL) 
nr XX/XX [finantsmäärus] VII jaotisele.

Or. en

Selgitus

Artikkel on üle viidud eraldi jaotisesse.

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
Hankemenetlus, kommertskasutusele 



PE489.632v01-00 42/75 PR\903026ET.doc

ET

eelnev hange ja innovaatiliste lahenduste 
riigihange

1. Komisjoni poolt oma nimel või koos 
liikmesriikidega korraldatava 
hankemenetluse suhtes kohaldatakse 
riigihanke-eeskirju, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr xx/2012 
[finantsmäärus] ja määruses (EL) nr 
XX/XX [delegeeritud määrus].
2. Liidu rahalist toetust võib anda 
kommertskasutusele eelneva hankena või 
innovaatiliste lahenduste riigihankena, 
mille korraldab komisjon või asjaomane 
rahastamisastutus oma nimel või koos 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
hankijatega.
Hankemenetlus:
(a) järgib läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise, võrdse 
kohtlemise, usaldusväärse 
finantsjuhtimise ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid ning konkurentsieeskirju 
ning vajaduse korral direktiive 
2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ 
või juhul, kui komisjon tegutseb oma 
nimel, määrust (EL) nr XX/2012 
[finantsmäärus];
(b) võib ette näha konkreetsed tingimused, 
nt kommertskasutusele eelneva hanke alla 
kuuluva tegevuse teostamise koha puhul 
piirang liikmesriikide ja programmiga 
„Horisont 2020” assotsieerunud riikide 
territooriumi suhtes, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud meetme 
eesmärkidega;
(c) võib ühe ja sama menetluse käigus 
lubada sõlmida mitu lepingut 
(hulgihange);
(d) näeb ette hankelepingute sõlmimise 
pakkuja/pakkujatega, kes teeb/teevad 
parima hinna ja kvaliteedi suhtega 
pakkumise.

Or. en
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Selgitus

Artikkel on üle viidud eraldi jaotisesse.

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Finantsinstrumendid

1. Määruse (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] [VIII jaotisega] on ette 
nähtud kasutatavad finantsinstrumendid 
ja nende rakendamine ning neid võib 
ühendada liidu eelarvest rahastatavate, 
sealhulgas programmi „Horisont 2020” 
alusel antavate toetustega.
2. Vastavalt määruse (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] artikli [18 lõikele (2)] 
assigneeritakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] kohaselt 
loodud finantsinstrumendiga saadud 
tulud ja tagasimaksed kõnealusele 
finantsinstrumendile.
3. Otsusega nr 1982/2006/EÜ loodud 
riskijagamisrahastust ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. 
aasta otsusega nr 1639/2006/EÜ loodud 
suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike 
VKEde süsteemi käivitamisetapi osast 
(GIF1) saadud tulu ja tagasimaksed 
assigneeritakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] kohastele 
õigusjärgsetele finantsinstrumentidele.

Or. en

Selgitus

Artikkel on üle viidud eraldi jaotisesse.
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Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel.
Juhul kui sõltumatutel ekspertidel tuleb 
tegeleda salastatud teabega, peavad nad 
enne ametisse nimetamist läbima 
asjakohase julgeolekukontrolli.

2. Sõltumatud eksperdid valitakse neile 
antud ülesannete täitmiseks vajalike 
oskuste, kogemuste ja teadmiste alusel.
Sõltumatute ekspertide määramisel püüab
komisjon saavutada ekspertgruppide 
tasakaalustatud koosseisu erinevate 
oskuste, teadmiste ja kogemuste lõikes, 
sõltuvalt tegevusvaldkonnast. Juhul kui 
sõltumatutel ekspertidel tuleb tegeleda 
salastatud teabega, peavad nad enne 
ametisse nimetamist läbima asjakohase 
julgeolekukontrolli.

Or. en

Selgitus

Kuna esimene lause viitab ekspertide valiku kriteeriumitele, rõhutab teine lause 
ekspertgruppide tasakaalustatud koosseisu tähtsust.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui nende osa selles 
töös ei saa kindlaks määrata, kuuluvad 
need tulemused neile ühiselt. Osalejad 
sõlmivad kokkuleppe kõnealuse 
ühisomandi jagamise ja kasutamise 
tingimuste kohta vastavalt toetuslepingust 
tulenevatele kohustustele.

2. Kui mitu meetmes osalejat on ühiselt 
saanud tulemusi ja kui need tulemused ei 
ole seostatavad osalejate panusega
sellesse töösse, kuuluvad need tulemused 
neile ühiselt. Osalejad sõlmivad 
kokkuleppe kõnealuse ühisomandi 
jagamise ja kasutamise tingimuste kohta 
vastavalt toetuslepingust tulenevatele 
kohustustele.

Or. en

Selgitus

Juhul, kui tööpanust ei saa kindlaks määrata, jääb tulemus ühisomandisse. Pigem on küsimus, 
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kas ühiseid tulemusi on võimalik üksteisest kaitse eesmärgil eraldada (patenditaotlused jne).
Kui tulemus ei ole eraldatav, siis tuleb seda kasutada ühisomandina kas kindlaks määratud 
osakute alusel või mõne muu põhimõtte kohaselt (nt võrdsetes osades).

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus ühiselt saadud tulemuste
kasutamiseks anda kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse, järgmistel tingimustel:

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei ole 
teisiti ette nähtud, on igal ühisomanikul 
õigus kasutada nende ühiselt saadud 
tulemusi ilma kasutustasuta ja teis(t)e 
ühis(t)e omaniku (omanike) eelneva 
nõusolekuta.

Or. en

Selgitus

Tuleb sätestada ka tulemuste kasutuskord oma tarbeks (kasutusloata).

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teisi ühisomanikke teavitatakse 
eelnevalt;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vaata muudatusettepanekut nr 77.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teistele ühisomanikele pakutakse välja jäetud
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õiglast ja mõistlikku hüvitist.

Or. en

Selgitus

Vaata muudatusettepanekut nr 77.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ühisomandiõiguse kokkuleppega ei 
ole teisiti ette nähtud, on igal 
ühisomanikul õigus ühiselt saadud 
tulemuste kasutamiseks anda 
kolmandatele isikutele lihtlitsentse, kuid 
ilma õigusteta anda all-litsentse, 
järgmistel tingimustel:
(a) teisi ühisomanikke teavitatakse 
eelnevalt;
(b) teistele ühisomanikele pakutakse 
õiglast ja mõistlikku hüvitist.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tulemusi saab rakendada tööstuses 
või kaubanduses, uurib kõnealuste 
tulemuste omanik võimalusi nende kaitseks 
ning võimaluse korral ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kaitseb neid 
asjakohase ajavahemiku jooksul ja 
asjakohase territoriaalse ulatuse piires 
piisavalt, võttes nõuetekohaselt arvesse 
enda ning teiste meetmes osalejate 
õigustatud huve, eriti ärihuve.

1. Kui tulemusi saab rakendada 
kaubanduses, uurib kõnealuste tulemuste 
omanik võimalusi nende kaitseks ning 
võimaluse korral ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kaitseb neid 
asjakohase ajavahemiku jooksul ja 
asjakohase territoriaalse ulatuse piires 
piisavalt, võttes nõuetekohaselt arvesse 
enda ning teiste meetmes osalejate 
õigustatud huve, eriti ärihuve.

Or. en
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Selgitus

Kuna kaubanduses ja tööstuses rakendamise erinevus jääb selgusetuks, on viimane selguse 
huvides kustutatud.

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asuvale teisele õigussubjektile, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust 
enne kõnealuste tulemuste mis tahes viisil 
levitamist. Komisjon (liidu nimel) võib 
rahastamisasutus võtta sellised tulemused 
enda omandisse ja võtta vajalikke 
meetmeid nende piisavaks kaitseks.

2. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse kaitsta enda saadud tulemusi 
mõnel muul põhjusel kui see, et liidu või 
siseriikliku õiguse kohaselt ei ole see 
võimalik või et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, ning 
kui ta ei kavatse tulemusi kaitse eesmärgil 
edasi anda liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asuvale teisele õigussubjektile, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust 
enne kõnealuste tulemuste mis tahes viisil 
levitamist. Komisjon (liidu nimel) võib 
rahastamisasutus omanikust osaleja 
nõusolekul võtta sellised tulemused enda 
omandisse ja võtta vajalikke meetmeid 
nende piisavaks kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osaleja võib keelduda nõusoleku 
andmisest üksnes juhul, kui ta suudab 
tõendada, et tema õigustatud huve võidakse 
märkimisväärselt kahjustada. Kõnealuseid 
tulemusi ei tohi levitada mingil viisil enne, 
kui komisjon või rahastamisasutus on 
teinud sellekohase otsuse või on otsustanud 
võtta sellised tulemused enda omandisse ja 
on võtnud vajalikke meetmeid nende 

Osaleja võib keelduda nõusoleku 
andmisest üksnes juhul, kui ta suudab 
tõendada, et tema õigustatud huve võidakse 
märkimisväärselt kahjustada. Kõnealuseid 
tulemusi ei tohi levitada mingil viisil enne, 
kui komisjon või rahastamisasutus on 
teinud sellekohase otsuse või on otsustanud 
võtta sellised tulemused enda omandisse ja 
on võtnud vajalikke meetmeid nende 
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piisavaks kaitseks. Toetuslepingus 
kehtestatakse sellekohased tähtajad.

piisavaks kaitseks. Otsus tehakse 45 päeva 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Tähtaegade kehtestamine on hea lähenemine, kuid see peaks olema veelgi täpsem.
Raamlepingu määruses tuleks sätestada vähemalt maksimaalne ajavahemik, soovitavalt 6. 
raamlepingus ette nähtud 45 päeva.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset mõnel muul 
põhjusel kui see, et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust, 
kes võib kaitsmist jätkata või seda 
laiendada, võttes need tulemused enda 
omandisse. Osaleja võib keelduda 
nõusoleku andmisest üksnes juhul, kui ta 
suudab tõendada, et tema õigustatud huve 
võidakse märkimisväärselt kahjustada.
Toetuslepingus kehtestatakse sellekohased 
tähtajad.

3. Kui liidult rahalist toetust saanud osaleja 
ei kavatse tulemusi kaitsta ega püüa 
laiendada sellist kaitset mõnel muul 
põhjusel kui see, et puudub võimalus neid 
kaubanduslikul eesmärgil kasutada, 
teavitab ta komisjoni või rahastamisasutust, 
kes võib omanikust osaleja nõusolekul 
kaitsmist jätkata või seda laiendada, võttes 
need tulemused enda omandisse. Osaleja 
võib keelduda nõusoleku andmisest üksnes 
juhul, kui ta suudab tõendada, et tema 
õigustatud huve võidakse märkimisväärselt 
kahjustada. Toetuslepingus kehtestatakse 
sellekohased tähtajad.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuslepinguga võib ette näha täiendavad 
kasutamiskohustused. Sellised täiendavad 
kohustused märgitakse tööprogrammi või 
-kavasse.

Toetuslepinguga võib ette näha täiendavad 
kasutamiskohustused. Toetuslepingu 
näidis sisaldab võimalike täiendavate 
kasutamiskohustuste loetelu.

Or. en
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Selgitus

On vaja täpselt sõnastada, mida peetakse silmas „täiendavate kasutamiskohustuste” all. See 
võib osutuda oluliseks ning seda ei saa määratleda tööprogrammides või toetuslepingutes.
Seega on absoluutselt vajalik seda selgitada varases staadiumis, näiteks toetuslepingu 
näidises ja võimaluse korral juba teadusuuringute raamprogrammis.

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuslepinguga võidakse ette näha 
täiendavad levitamiskohustused.

Toetuslepinguga võidakse ette näha 
täiendavad levitamiskohustused.
Toetuslepingu näidis sisaldab võimalike 
täiendavate levitamiskohustuste loetelu.

Or. en

Selgitus

On vaja täpselt sõnastada, mida peetakse silmas „täiendavate levitamiskohustuste” all. See 
võib osutuda oluliseks ning seda ei saa määratleda tööprogrammides või toetuslepingutes.
Seega on absoluutselt vajalik seda selgitada varases staadiumis, näiteks toetuslepingu 
näidises ja võimaluse korral juba teadusuuringute raamprogrammis.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs toetuslepinguga 
ettenähtud tingimustel. Muude tulemuste, 
sealhulgas uurimisandmete levitamise 
korral võib toetuslepinguga kehtestada 
tingimused, millega antakse avatud 
juurdepääs sellistele tulemustele, eelkõige 
ERC teostatavate eesliini teadusuuringute 
puhul või muudes asjakohastes 
valdkondades.

Teadusväljaannete kaudu levitamise korral 
antakse avatud juurdepääs 
publikatsioonidele, milles kirjeldatakse, 
tõlgendatakse või analüüsitakse 
programmi „Horisont 2020” rahastamise 
otsese tulemusena saadud andmeid, 
teadmisi või teavet.

Or. en
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Selgitus

Üldiselt antakse avatud juurdepääs teadusväljaannetele, milles kirjeldatakse, tõlgendatakse 
või analüüsitakse programmi „Horisont 2020” rahastamise otsese tulemusena saadud 
andmeid, teadmisi või teavet. Avatud juurdepääs piirdub siiski väljaannetega. Juurdepääsu ja 
avatud juurdepääsu tulemustele käsitleb 85. muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuste levitamise korral võib 
toetuslepinguga kehtestada tingimused, 
millega antakse avatud juurdepääs 
tulemustele, eelkõige ERC teostatavate 
eesliini teadusuuringute puhul või 
muudes asjakohastes valdkondades.

Or. en

Selgitus
Vt 84. muudatusettepanek. Varem artikli 40 lõike 2 kolmas lõik.

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid. Pärast 
teavitamist võib osaleja keelduda juhul, kui 
ta suudab tõendada, et kavandatud 
levitamine kahjustaks tema õigustatud 
huve seoses tulemuste või taustteabega 
märkimisväärselt. Sel juhul võib levitamine 
toimuda ainult juhul, kui võetakse 
asjakohased meetmed kõnealuste 
õigustatud huvide kaitseks. Toetuslepingus 
võidakse kehtestada sellekohased tähtajad.

Enne mis tahes viisil levitamist teavitab 
osaleja sellest teisi osalejaid juhul, kui 
vastavad tulemused ei kuulu üksnes 
levitajale. Pärast teavitamist võib osaleja 
keelduda juhul, kui ta suudab tõendada, et 
kavandatud levitamine kahjustaks tema 
õigustatud huve seoses tulemuste või 
taustteabega märkimisväärselt. Sel juhul 
võib levitamine toimuda ainult juhul, kui 
võetakse asjakohased meetmed kõnealuste 
õigustatud huvide kaitseks. Toetuslepingus 
võidakse kehtestada sellekohased tähtajad.

Or. en
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Selgitus

Teiste osalejate teavitamise kohustus ei kehti juhul, kui osaleja kavatseb levitada oma 
tulemusi. Teavitamise nõue ja võimalus esitada vastuväiteid võivad viia blokeerimiseni.

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad mis tahes vajaliku teabe ja 
vajalikud dokumendid vastavalt 
toetuslepinguga ettenähtud tingimustele.

3. Iga osaleja esitab komisjonile või 
rahastamisasutusele aruande oma tegevuse 
kohta seoses tulemuste kasutamise ja 
levitamisega. Selleks et komisjon või 
rahastamisasutus saaksid teostada 
järelevalvet ja levitada tulemusi, esitavad 
osalejad komisjoni nõudel mis tahes 
vajaliku teabe ja vajalikud dokumendid 
vastavalt toetuslepinguga ettenähtud 
tingimustele. Nende kohustuste tähtaeg 
määratakse toetuslepingu näidises.

Or. en

Selgitus

Praktilise rakendamise huvides võib olla kasulikum määrata, et osalejad esitavad teabe 
nõudmisel, sellega tagatakse, et nad võtavad ühendust komisjoni keskse kontaktpunktiga, 
mitte ametnikuga, kes vastutas projekti eest aastaid tagasi. Samuti ei tohiks see olla tähtajatu 
kohustus, mis kehtib veel 50 aasta pärast. Kohustus peab olema tähtajaline.

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tulemustega seotud kõikide 
patenditaotluste, standardite, väljaannete 
või mis tahes muude (ka elektrooniliste) 
levitamismeetmete puhul tuleb esitada 
märge (mis võib hõlmata visuaalseid 
vahendeid) selle kohta, et meede on saanud 
liidu rahalist toetust. Selle märke 
tingimused määratakse kindlaks 

4. Tulemustega seotud kõikide 
patenditaotluste, standardite, väljaannete 
või mis tahes muude (ka elektrooniliste) 
levitamismeetmete puhul tuleb esitada 
märge (mis võib hõlmata visuaalseid 
vahendeid) selle kohta, et meede on saanud 
liidu rahalist toetust. Selle märke 
tingimused määratakse kindlaks 
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toetuslepingus. toetuslepingu näidises.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest, peab 
tulemusi üle anda kavatsev osaleja sellest 
eelnevalt teatama teistele samas meetmes 
osalevatele ja kehtivaid kasutusõigusi 
omavatele osalejatele, esitades piisava 
teabe tulemuste uue kavandatava omaniku 
kohta, et neil oleks võimalik analüüsida 
kavandatava üleandmise mõju nende 
kasutusõiguste võimalikule teostamisele.

Ilma et see piiraks selliste 
konfidentsiaalsusega seotud kohustuste 
täitmist, mis tulenevad ühinemiste ja 
ülevõtmiste korral õigusnormidest ning 
juhul, kui vastavad tulemused ei kuulu 
üksnes sellele osalejale, peab tulemusi üle 
anda kavatsev osaleja sellest eelnevalt 
teatama teistele samas meetmes osalevatele 
ja kehtivaid kasutusõigusi omavatele 
osalejatele, esitades piisava teabe tulemuste 
uue kavandatava omaniku kohta, et neil 
oleks võimalik analüüsida kavandatava 
üleandmise mõju nende kasutusõiguste 
võimalikule teostamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast teavitamist võib osaleja keelduda 
omandiõiguse üleandmisest juhul, kui ta 
suudab tõendada, et kavandatav 
üleandmine kahjustab tema kasutusõigusi.
Sel juhul ei toimu kavandatud üleandmine 
enne, kui asjaomased osalejad on omavahel 
kokkuleppele jõudnud. Toetuslepingus
võidakse kehtestada tähtajad.

Pärast teavitamist võib osaleja keelduda 
omandiõiguse üleandmisest juhul, kui ta 
suudab tõendada, et kavandatav 
üleandmine kahjustab tema kasutusõigusi.
Sel juhul ei toimu kavandatud üleandmine 
enne, kui asjaomased osalejad on omavahel 
kokkuleppele jõudnud. Toetuslepingu 
näidises kehtestatakse tähtajad.

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning et peetakse kinni 
täiendavatest kasutamiskohustusest, võib 
tulemuste omanik anda litsentse mis tahes 
õigussubjektile või muul viisil volitada mis 
tahes õigussubjekti neid tulemusi 
kasutama, sealhulgas ainulitsentsi alusel.

2. Tingimusel et tulemuste kasutusõigusi 
on võimalik teostada ning tulemuste 
omanik peab kinni täiendavatest 
kasutamiskohustusest, võib see osaleja
anda litsentse mis tahes õigussubjektile või 
muul viisil volitada mis tahes õigussubjekti 
neid tulemusi kasutama, sealhulgas 
ainulitsentsi alusel.

Or. en

Selgitus

See lõige peab olema täpsem, et vältida arusaamatusi, vastasel korral võib välja lugeda, et 
litsentsi võib anda ainult siis, kui kõik peavad kinni kasutamiskohutusest; „neid tulemusi” on 
selgem kui „neid”.

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalejad võivad kirjalikus kokkuleppes
määrata kindlaks taustteabe, mida on vaja 
nende meetme rakendamiseks.

Osalejad võivad kirjalikult määrata 
kindlaks taustteabe, mida on vaja nende 
meetme rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samas meetmes osalejad teavitavad 
üksteist enne toetuslepinguga ühinemist 

3. Samas meetmes osalejad teavitavad 
üksteist enne toetuslepinguga ühinemist 
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kõikidest taustteabega seotud õiguslikest 
või kasutusõiguspiirangutest. Seejärel 
sõlmib osaleja kasutusõiguste teostamise 
tagamiseks taustteavet käsitleva 
kokkuleppe.

kõikidest taustteabega seotud õiguslikest 
või kasutusõiguspiirangutest. Seejärel 
sõlmib osaleja kasutusõiguste teostamise 
tagamiseks taustteavet käsitleva 
kokkuleppe. Komisjoni või 
rahastamisasutust teavitatakse sellistest 
piirangutest enne toetuslepingu täitmist 
ning komisjon ja asutused kaaluvad 
selliste piirangute mõju meetme 
eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek aitab vältida, et kasutusõiguste piiramise loend sisaldaks elemente, mis 
on vajalikud meetme eesmärkide saavutamiseks. Teisest küljest on piirangud vajalikud nendel 
juhtudel, kus osa taustteabest on hõlmatud lepingutega (nt vaikimislepingud või 
materjalisiirde lepingud) ja kolmandatele isikutele antud litsentsidega.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab neid meetme raames tehtavaks 
tööks.

1. Osalejal on õigus kasutada teise, samas 
meetmes osaleja tulemuste kasutusõigusi, 
kui ta vajab vastavaid õigusi meetme 
raames tehtavaks tööks.

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Terminite „juurdepääs” ja „kasutusõigus” kasutamise täpsustamine.

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigis või assotsieerunud riigis 
asuval seotud üksusel on tulemuste või 
taustteabe kasutusõigused samadel
tingimustel, kui kõnealuseid kasutusõigusi 
on vaja seotud osaleja saadud tulemuste 
kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui 
konsortsiumikokkuleppes on sätestatud 
teisiti.

3. Seotud üksusel on tulemuste või 
taustteabe kasutusõigused õiglastel ja 
mõistlikel tingimustel, kui kõnealuseid 
kasutusõigusi on vaja seotud osaleja 
saadud tulemuste kasutamiseks, välja 
arvatud juhul, kui 
konsortsiumikokkuleppes on sätestatud 
teisiti.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse piirangu peaks kaotama, et meelitada osalema ülemaailmselt tegutsevaid 
ettevõtteid, kes oleksid meetmes väärtuslikud partnerid.

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1, 2 ja 3 alusel võib 
kasutusõigusi taotleda kuni ühe aasta 
jooksul pärast meetme lõppu. Osalejad 
võivad siiski kokku leppida erinevas 
tähtajas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõuetekohase kasutamise tagamise huvides ei tohiks olla ajalist piirangut. Kui osaleja 
kasutusõiguse taotlus on kooskõlas esialgse lepinguga osalejate vahel, siis ei tohiks ajalist 
piirangut olla.

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 1. Liidu institutsioonidel ja ametiasutustel 
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on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi.

on õigus kasutada liidu rahalist toetust 
saanud osaleja tulemusi liidu poliitika või 
programmide väljatöötamiseks, 
rakendamiseks ja järelevalveks. Selliseid 
kasutusõigusi võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel väljaspool 
konkurentsi ja need ei hõlma all-litsentse.
Liit esitab omanikule piisavalt tõendeid, et 
kasutusõigused aitavad kaasa liidu 
poliitika või programmide 
väljatöötamisele, rakendamisele või 
järelevalvele.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 välja jäetud
Erisätted

1. Julgeolekualast tegevust hõlmavate 
meetmete puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige muudatusi konsortsiumi 
koosseisus, salastatud teavet, tulemuste 
kasutamist, levitamist ja üleandmist ning 
litsentside andmist.
2. Olemasolevat või uut teadustaristut 
toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu 
kasutajaid käsitlevad erisätted.
3. ERC eesliini teadusuuringute puhul 
võib toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud 
kolmandate isikutega.
4. Koolitus- ja liikuvusmeetme puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid,
milles käsitletakse kohustusi seoses 
meetmest kasu saavate teadlastega, 
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omandilise kuuluvusega, 
kasutusõigustega ja ülekantavusega.
5. Koordineerimis- ja toetusmeetmete 
puhul võib toetuslepinguga kehtestada 
erisätteid, milles käsitletakse eelkõige 
omandilist kuuluvust, kasutusõigusi, 
kasutamist ja levitamist.
6. VKEde vahendi puhul ja 
rahastamisasutuste poolt VKEdele 
suunatud toetuste puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige omandilist 
kuuluvust, kasutusõigusi, kasutamist ja 
levitamist.
7. EITi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige omandilist 
kuuluvust, kasutusõigusi, kasutamist ja 
levitamist.

Or. en

Artikli 47 lõiked 1–6 on tõstetud uude jaotisse. Artikli 47 lõige 7 on tõstetud artikli 1 lõikesse 
3.)

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud
Auhinnad

Auhindade andmise tingimuseks võib 
seada asjakohaste 
avalikustamiskohustuste järgimise.
Tööprogrammi või -kavaga võib näha ette 
kasutamise ja levitamise erikohustused.

Or. en

Selgitus

Tõstetud uude jaotisse.
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Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud
Hankemenetlus, kommertskasutusele 

eelnev hange 
ja innovaatiliste lahenduste riigihange

1. Kui pakkumismenetlustes ei ole 
sätestatud teisiti, kuuluvad komisjoni 
korraldatud hanke kaudu saadud 
tulemused liidule.
2. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
kehtestatakse kommertskasutusele 
eelneva hanke lepingutes erisätted, et 
tagada tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid. Kommertskasutusele eelneva 
hanke raames tulemused saanud töövõtjal 
on vähemalt kaasnevad 
intellektuaalomandi õigused. Hankijatel 
on tasuta kasutusõigused vähemalt nende 
omandis olevate tulemuste suhtes, samuti 
on neil tulemuste kasutamiseks õiglastel 
ja mõistlikel tingimustel õigus anda või 
osalevatelt töövõtjatelt nõuda, et need 
annaksid kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse. Kui töövõtja ei suuda kasutada 
tulemusi kaubanduslikel eesmärkidel 
teatava aja jooksul pärast 
kommertskasutusele eelneva hanke 
toimumist, nagu on kindlaks määratud 
toetuslepingus, annab ta tulemuste 
omandilise kuuluvuse üle hankijale.
3. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
võib kehtestada innovaatiliste lahenduste 
riigihanke lepingutes erisätted, et tagada 
tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
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eeliseid.

Or. en

Selgitus

Tõstetud uude jaotisse.

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis III a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jaotis III a
Erisätted

Or. en

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Auhinnad

1. Auhinnad Liidu rahalist toetust võib 
maksta auhinna vormis vastavalt määruse 
(EL) nr XX/XX [finantsmäärus] VII 
jaotisele. Auhindade kasutamist 
toetatakse, kuid mitte korralikult 
struktureeritud rahastamise asendusena.
2. Konkursieeskirjad sätestatakse 
tööprogrammis.
3. Konkursieeskirjades määratakse 
kindlaks vähemalt osalemistingimused, 
auhinna andmise kriteeriumid, sealhulgas 
taotluste tähtaeg ja auhinna maksmise 
tähtaeg, auhinna summa ja maksmise 
kord.
Auhindu ei tohi anda ilma konkursita ja 
auhinna andmise kohta avaldatakse teade 
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iga aasta.
4. Konkursitaotlusi hindab 
ekspertkomisjon avaldatud 
konkursieeskirjade alusel.
Auhinna määrab vastutav 
eelarvevahendite käsutaja vastavalt 
ekspertkomisjoni hinnangule, viimasel on 
vabadus otsustada, kas auhind määrata 
või määramata jätta sõltuvalt taotluste 
kvaliteedile antud hinnangust.
5. Auhinna suurus ei ole seotud selle 
saaja kantud kuludega.
6. Kui meetme või tööprogrammi 
rakendamine eeldab, et liidu toetuse saaja 
annab toetuse kolmandatele osapooltele, 
võib toetuse saaja selliseid auhindu anda 
tingimusel, et konkursieeskirjade 
miinimumnõuded on rangelt kindlaks 
määratud toetuse andmise otsuses või 
toetusesaaja ja komisjoni vahel sõlmitud 
toetuslepingus, ilma võimaluseta kasutada 
kaalutlusõigust.
7. Tulemuste levitamise korral 
kohaldatakse määruse III jaotist.
Täiendavad tulemuste levitamise või 
kasutamise kohustused sätestatakse 
konkursieeskirjades.
8. Kui auhinda ei anta 
konkursieeskirjades määratud tähtajaks, 
suunatakse konkursile eraldatud 
rahalised vahendid ümber samade 
eesmärkide täitmiseks nagu sätestatud 
määruses (EL) nr XX/XX [programm 
„Horisont 2020”].

Or. en

Selgitus

Ümber tõstetud artiklitest 34 ja 48. Lõiked 3–6 on sõnastatud käesoleva finantsmääruse 
projekti järgi, mille üle peetakse kolmepoolseid kõnelusi ning mis võib muutuda, kui projekt 
vastu võetakse. Lõige 7 lisab olulisi sätteid intellektuaalomandi õiguse ja tulemuste levitamise 
seisukohalt. Lõige 8 tagab, et programmile „Horisont 2020” eraldatud rahalised vahendid 
jäävad teadus- ja arendustegevuse eelarve piiresse, eriti juhul, kui ergutusauhinnad kui uus 
vahend ei too kaasa soovitud mõju.
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Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49b
Hankemenetlus, kommertskasutusele 

eelnev hange 
ja innovaatiliste lahenduste riigihange

1. Komisjoni poolt koos liikmesriikidega 
korraldatava hankemenetluse suhtes 
kohaldatakse riigihanke-eeskirju, mis on 
sätestatud määruses (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] ja määruses (EL) nr 
XX/XX [delegeeritud määrus].
Liidu rahalist toetust võib anda 
kommertskasutusele eelneva hankena või 
innovaatiliste lahenduste riigihankena, 
mille korraldab komisjon koos 
liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
hankijatega.
Hankemenetlus:
(a) järgib läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise, võrdse 
kohtlemise, usaldusväärse
finantsjuhtimise, proportsionaalsuse 
põhimõtteid ning konkurentsieeskirju 
ning vajaduse korral direktiive 
2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ 
või juhul, kui komisjon tegutseb oma;
(b) võib ette näha konkreetsed tingimused, 
nt kommertskasutusele eelneva hanke alla 
kuuluva tegevuse teostamise koha puhul 
piirang liikmesriikide ja programmiga 
„Horisont 2020” assotsieerunud riikide 
territooriumi suhtes, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud meetme 
eesmärkidega;
(c) võib ühe ja sama menetluse käigus 
lubada sõlmida mitu lepingut 
(hulgihange);
(d) näeb ette hankelepingute sõlmimise 
pakkuja/pakkujatega, kes teeb/teevad 
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parima hinna ja kvaliteedi suhtega 
pakkumise.
3. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
kehtestatakse kommertskasutusele 
eelneva hanke lepingutes erisätted, et 
tagada tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid. Kommertskasutusele eelneva 
hanke raames tulemused saanud töövõtjal 
on vähemalt kaasnevad 
intellektuaalomandi õigused. Hankijatel 
on tasuta kasutusõigused vähemalt nende 
omandis olevate tulemuste suhtes, samuti 
on neil tulemuste kasutamiseks õiglastel 
ja mõistlikel tingimustel õigus anda või 
osalevatelt töövõtjatelt nõuda, et need 
annaksid kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse, kuid ilma õigusteta anda all-
litsentse. Kui töövõtja ei suuda kasutada 
tulemusi kaubanduslikel eesmärkidel 
teatava aja jooksul pärast 
kommertskasutusele eelneva hanke 
toimumist, nagu on kindlaks määratud 
toetuslepingus, annab ta tulemuste 
omandilise kuuluvuse üle hankijale.
4. Seoses omandilise kuuluvuse, 
kasutusõiguste ja litsentside andmisega 
võib kehtestada innovaatiliste lahenduste 
riigihanke lepingutes erisätted, et tagada 
tulemuste võimalikult ulatuslikum 
kasutamine ning vältida ebaausaid 
eeliseid.

Or. en

Selgitus

Toodud siia artiklitest 35 ja 49. Riigihankeid teostatakse ainult komisjoni poolt koostöös 
liikmesriikidega ja liikmesriikide hankijatega, et tagada, et selgitatakse välja tegelik avalik 
nõudmine ja hangitakse hankijate poolt.

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 c
Finantsinstrumendid

1. Määruse (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] [VIII jaotisega] on ette 
nähtud kasutatavad finantsinstrumendid 
ja nende rakendamine ning neid võib 
ühendada liidu eelarvest rahastatavate, 
sealhulgas programmi „Horisont 2020” 
alusel antavate toetustega.
2. Rahastamisega, mida antakse määruse 
(EL) nr XX/XX [programm „Horisont 
2020”] finantsinstrumentide alusel, 
ühildatakse sama summa rahastamist, 
mida antakse Euroopa 
Investeerimispanga või muu liidus 
programmi abil.
3. Vastavalt määruse (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] artikli [18 lõikele (2)] 
assigneeritakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] kohaselt 
loodud finantsinstrumendiga saadud 
tulud ja tagasimaksed kõnealusele 
finantsinstrumendile.
4. Otsusega nr 1982/2006/EÜ loodud 
riskijagamisrahastust ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. 
aasta otsusega nr 1639/2006/EÜ loodud 
suure kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike 
VKEde süsteemi käivitamisetapi osast 
(GIF1) saadud tulu ja tagasimaksed 
assigneeritakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] kohastele 
õigusjärgsetele finantsinstrumentidele.

Or. en

Selgitus

Toodud siia artiklist 36. Lõige 2 on lisatud, et kahekordistada „Horisont 2020” 
finantsinstrumentide võimendamisefekti, ja selle eesmärgiks on sarnaneda 
riskijagamisrahastu rahastamisstruktuuriga, kus EÜ rahastamisega peab ühilduma sama 
summa Euroopa Investeerimispanga rahastamist. Näib olevat kriitilise tähtsusega säilitada
see struktuur, et saavutada soovitud finantsinstrumentide võimendamisefekt.
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Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 d
Avaliku ja erasektori partnerlused

1. Kooskõlas määrusega (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] võib 
programmi „Horisont 2020” rakendada 
avaliku ja erasektori partnerluste abil, 
tingimusel, et kõik asjaomased partnerid 
pühenduvad programmi „Horisont 2020” 
arendamisele ja rakendamisele.
2. Avaliku ja erasektori partnerlused 
selgitatakse välja avatud ja läbipaistval 
viisil, tuginedes sõltumatute ekspertide 
hinnangule kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 37. Kõnealune hinnang põhineb 
kõigil järgnevatel kriteeriumidel:
(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus;
(b) mõju ulatus tööstusalasele 
konkurentsivõimele, jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja sotsiaal-
majanduslikele probleemidele;
3. Komisjon võib usaldada eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded avaliku 
ja erasektori partnerlusele, tingimusel et 
järgnevad kriteeriumid on täidetud ja 
sätestatud lepingus:
(a) kõikide partnerite pikaajaline 
pühendumus, mille aluseks on ühine 
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
eesmärgid;
(b) asjaomaste ressursside maht ning 
võimalus leida lisainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja innovatsiooni;
(c) iga partneri roll on selgelt määratletud 
ja valitud perioodi peamistes 
tulemuslikkuse näitajates on kokku 
lepitud.
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4. Programmi „Horisont 2020” alusel 
loodud ja rahastatavate avaliku ja 
erasektori partnerluste osalemise ja 
levitamise eeskirjad vastavad täielikult 
määrusele (EL) nr XX/XX 
[finantsmäärus] ning käesolevas 
määruses sätestatud eeskirjadele, välja 
arvatud juhul, kui seda nõuavad nende 
spetsiifilised vajadused.
Avaliku ja erasektori partnerlused võivad 
kalduda kõrvale liidu 
personalieeskirjadest niivõrd, kuivõrd 
need organid kooskõlas 
personalieeskirjade artikli 1 a lõikega 2 
loonud õigusaktid ei sätesta 
personalieeskirjade kohaldamist. 
5. Kõrvalekaldumistest lõikes 2 osutatud 
eeskirjadest ja selliste kõrvalekaldumiste 
konkreetsetest põhjustest teatatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-
aastaselt töödokumendis. Töödokument 
sätestab ka edusammud teel eesmärgi 
täitmise poole, milleks üksikud üksused 
loodi, ja eelmainitud kõrvalekaldumiste 
olulisuse saavutatud edusammude jaoks.
6. Liidu osalus sellises koostöös võib 
toimuda ühel järgmistest viisidest:
(a) liidu osamaks ühisettevõtetesse, mis on 
loodud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 187 põhjal seitsmenda 
raamprogrammi alusel, sõltuvalt nende 
alusaktide muutmisest, või muudesse 
rahastamisasutustesse, millele viidatakse 
määruse (EL) nr XX/XX [finantsmäärus] 
artikli [55 lõike 1 punkti b alapunktis v 
või vii]. Sellist koostööd kasutatakse 
ainult siis, kui soovitud eesmärgid ja 
olemasolevad ressursid seda õigustavad;
(b) lõikes 1 osutatud partnerite vaheline 
leping, milles on määratletud 
koostööeesmärgid, partnerite võetud 
kohustused, peamised tulemuslikkuse 
näitajad ning soovitavad väljundid, 
samuti on seal märgitud teadus- ja 
innovatsioonitegevus, mida on vaja 



PE489.632v01-00 66/75 PR\903026ET.doc

ET

programmist „Horisont 2020” toetada.

Or. en

(Vt finantsmääruse kohta tehtud EP muudatusettepanek 241 (artikkel 196 b + c), praegu 
kolmepoolse menetluse objekt. Vt programmi „Horisont 2020” määrus, artikkel 19.)

Selgitus

Õigusselguse ja järjepidevuse tõttu on programmi „Horisont 2020” määruse artiklis 19 
sätestatud osalemistingimused täiendatud vastava artikliga RfP-s.

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 e
Avaliku sektori sisene partnerlus

1. Käesolevas määruses sätestatud 
eeskirju kohaldatakse ka avaliku ja 
erasektori partnerlustele, nagu määruse 
(EL) nr XX/XX [programm „Horisont 
2020”] artiklis [20] osutatud.
2. ERA-NETi instrumendi abil 
rahastatavad avaliku ja erasektori 
partnerlused võivad olla 
kaasrahastamiskõlblikud programmi 
„Horisont 2020” alusel, tingimusel et 
järgmised tingimused on täidetud:
(a) osalevate üksuste eelnevate 
projektikonkursside või meetmete jaoks 
tehtud finantskohustuste oluline tase
(b) ühiste projektikonkursside ja 
meetmete ühtlustatud eeskirjad ja 
rakendamise kord
Avaliku sektori sisest partnerlust võib 
toetada nii artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
prioriteetide siseselt kui ka üleselt, 
eelkõige alljärgneva kaudu:
3. Ühised kavandamise algatused võivad 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 185 olla 
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kaasrahastamiskõlblikud, tingimusel, et 
järgmised tingimused on täidetud:
(a) olemasolev vajadus spetsiaalse 
rakendamisstruktuuri järele Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 185 alusel;
(b) osalevate riikide teadusliku, haldus- ja 
finantstasandite integratsioonile 
pühendumise kõrge tase;
(a) liidu tasandil tegutsemise lisaväärtus;
(d) asjaomaste programmide ulatuse ja 
arvu piisav suurus ning nende tegevuste 
sarnasus ja asjaomaste teadusuuringute 
osakaal, mida neis ette võetakse;
4. Komisjon võib usaldada eelarve 
rakendamisega seotud ülesanded ühisele 
kavandamise algatusele, tingimusel et 
järgnevad kriteeriumid on täidetud ja 
sätestatud kokkuleppes:
(a) soovitud eesmärk ning selle seosed 
programmi „Horisont 2020” 
eesmärkidega ja liidu laiemate 
poliitikaeesmärkidega on selgelt 
määratletud;
(b) osalevad riigid on võtnud endale 
selged rahalised kohustused, kusjuures 
varem on võetud kohustus ühendada 
riiklikud ja/või piirkondlikud 
investeeringud riikidevahelisi 
teadusuuringuid ja innovatsiooni silmas 
pidades;

Or. en

(Vt programmi „Horisont 2020” määruse artikkel 20.)

Selgitus

Õigusselguse ja järjepidevuse tõttu on programmi „Horisont 2020” määruse artiklis 20 
sätestatud osalemistingimused täiendatud vastava artikliga RfP-s.

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 f
VKEde vahend

1. Ainult VKEd võivad taotleda 
konkursikutseid, mis on avaldatud 
spetsiaalse VKEde vahendi alusel, millele 
osutatakse määruse (EL) nr XX/XX 
[programm „Horisont 2020”] artiklis [18].
2. VKEde vahendi alusel toimuvad 
konkursikutsed on avatud 
projektikonkursid, mis võtavad 
võimalikult suures ulatuses alt üles 
lähenemisviisi teemale. Kohaldada võib 
lihtsustatud kaheetapilist 
hindamismenetlust, kui nii on 
tööprogrammis märgitud, tingimusel, et ei 
tulene üldise hindamisperioodi 
pikenemist.
3. Kooskõlas artikliga 17 a ei või VKEde 
vahendi alusel lepinguni kuluv aeg 
ületada kuut kuud.
3. Kooskõlas käesoleva määrusega võib 
VKEde vahendi alusel sõlmitud 
toetusleping sätestada erisätteid, milles 
käsitletakse eelkõige omandilist 
kuuluvust, kasutusõigusi, kasutamist ja 
levitamist.
4. Kui VKEde vahendi alusel sõlmitud 
toetuslepingu läbivaatamine on meetme 
rakendamise ajal vajalik, eelkõige seoses 
muutustega konsortsiumi koosseisus, 
kohaldatakse lihtsustatud 
läbivaatamismenetlust.
5. Komisjon tagab piisava vastastikuse 
täiendamise programmi „Horisont 2020” 
kohase VKEde vahendi ja programmi 
„Horisont 2020” kohaste 
finantsinstrumentide ning COSME ja 
koos liikmesriikidega loodud 
mehhanismide ja vahendite, nagu 
Eurostarsi ühisprogramm, vahel.

Or. en
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Selgitus

Lisaks peaks spetsiaalne programmi „Horisont 2020” määruse lisa andma üksikasjalikuma 
ülevaate kõikide spetsiaalsete vahendite ja rahastamiskavade toimimisest, mis on ette nähtud 
„Horisont 2020” alusel, sealhulgas VKEde vahend. „Innovatsioonitšekkide” kava, nagu seda 
praegu rakendatakse paaris liikmesriigis, võib kehtestada uue toetuskavana VKEde vahendi 
alusel.

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 g
Muud konkreetsed sätted

1. Julgeolekualast tegevust hõlmavate 
meetmete puhul võib toetuslepinguga 
kehtestada erisätteid, milles käsitletakse 
eelkõige muudatusi konsortsiumi 
koosseisus, salastatud teavet, tulemuste 
kasutamist, levitamist ja üleandmist ning 
litsentside andmist.
2. Olemasolevat või uut teadustaristut 
toetavate meetmete puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada taristu 
kasutamist käsitlevad erisätted.
3. ERC eesliini teadusuuringute puhul 
võib toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse eelkõige kasutusõigusi, 
ülekantavust ja levitamist seoses osalejate, 
teadlaste ja meetmetega seotud 
kolmandate isikutega.
4. Koolitus- ja liikuvusmeetme puhul võib 
toetuslepinguga kehtestada erisätteid, 
milles käsitletakse kohustusi seoses 
meetmest kasu saavate teadlastega, 
omandilise kuuluvusega, 
kasutusõigustega ja ülekantavusega.
5. Koordineerimis- ja toetusmeetmete 
puhul võib toetuslepinguga kehtestada 
erisätteid, milles käsitletakse eelkõige 
omandilist kuuluvust, kasutusõigusi, 
kasutamist ja tulemuste levitamist.
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Or. en

Selgitus

Eelkõige seoses teadustaristuga peaksid erisätted vajadusel hõlmama teisi taristute 
kasutamise tahke, mitte ainult sätteid kasutajate kohta.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Raportöör kiidab heaks komisjoni ettepaneku programmi „„Horisont 2020” osalemise ja 
tulemuste levitamise eeskirjade” (edaspidi: „eeskirjad”) kohta olulise sammuna edasi.
Olulisem on, et ta tervitab järgmisi tahke:

 toetusesaajad aktsepteerivad tavalisi aruandlustavasid laiemalt;

 ühtne eeskirjade kogum, mida kohaldatakse kõikide meetmete rahastamisele, mida 
osalised on programmi „Horisont 2020” alusel ette võtnud;

 vähendatud nõuded ajaarvestussüsteemides;

 käibemaksu lisamine kõlblike kulude määratlusse;

Siiski leiab raportöör, et mõned soovitavad muudatused, mille komisjon on lisanud, on 
ettepanekus liiga hägusalt formuleeritud, sellal kui teised muudatused paistavad olevat 
liiglihtsustamise juhud ja/või ei vasta teaduse ja innovatsiooni kogukonna üldisele 
heakskiidule. Konkreetsemalt on raportöör kriitiline järgmiste üksikasjade suhtes:

 puudub võimalus taotleda kaudsete kulude hüvitist tegelike kulude alusel;

 ühtne rahastamismäär, mis ei võta arvesse erinevate osalejate konkreetset kulude 
struktuuri, viies seega  ebatõhusa ja ebaproportsionaalse rahastamiseni (eriti 
turulähedastes tegevustes) ja suurema keskmise hüvitistasemeni projekti kohta 
võrreldes teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga;

 toetusesaajate tavaliste aruandlustavade tagasihoidlik ja piiratud aktsepteerimine;

 üldise väljapääsuklausli olemasolu ühtsest eeskirjade kogumist, mida kohaldatakse 
igat liiki rahastamisasutustele;

 väljapakutud eeskirjade ulatuslik paindlikkus, mis jätab liiga paljude oluliste otsuste 
tegemise tööprogrammi tasandile;

 puudub märkimisväärne paranemine keskmise taotluse esitamisest toetuse saamiseni 
kuluva aja lühendamisel; 

Raportööri poolt väljapakutud muudatusettepanekute eesmärk on süvendada 
institutsioonidevahelist arutelu eeskirjade üle ja stimuleerida üksikasjalikumaid 
konsultatsioone teadustöö ja innovatsiooni 
kogukonnaga.

Raportöör tahaks veel korra rõhutada, et 
selleks, et saavutada eesmärgid, mis parlament 
on eelmistes raportites seadnud, ja teenida 
teadustöö ja innovatsiooni kogukonna huve, 
peavad eeskirjad looma tundliku tasakaalu 
nelja kriitilise tähtsusega põhimõtte vahele:
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lihtsustamine, aruandluskohustus, paindlikkus ja usaldusväärsus. Programmi „Horisont 2020” 
edukas rakendamine sõltub suuresti neile põhimõtetele vastamisest ja nende
tasakaalustamisest.

Praeguse komisjoni ettepaneku võimalik mõju
Tehtud on mudelarvutusi1, mis võrdlevad ELi osamakse meetme kohta keskmist taset 7. 
raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020” vahel osalejate erinevate liikide kohta. Nende 
arvutuste kohaselt suurendaks väljapakutud 100/20 mudel keskmist hüvitistaset tööstuse 
osalejatele (+46,8%) ja VKEdele (+7,7%), jättes mittetulunduslikele uurimisasutustele (–
0,5%) ja ülikoolidele (–0,9%) veidi madalama rahastamistasemega. 100/20 mudeli 
rakendamine viiks eeldatavasti ELi kogutoetuse projekti kohta 7,2%-se üldise suurenemiseni, 
kusjuures ülejääk läheb peamiselt tööstuse osalejatele.

Ühetaolise 20% määra pakkumine ainsa kaudsete kulude hüvitamise valikuna asetaks 
kulukate tipptaseme teadusrajatistega osalejad struktuuriliselt ebasoodsasse olukorda, 
võrreldes 7. raamprogrammiga. See ei puudutaks ainult mitmeid teadustöökeskusi ja 
eraettevõtteid, vaid ka arvukaid ülikoole, mis on mitme aasta jooksul teinud märkimisväärseid 
jõupingutusi, et minna üle täiskulude arvestusele. Mõnda neist osalejatest võidakse heidutada 
programmi „Horisont 2020” projektides osalemast, eriti turulähedastest tegevustest, kus 
kehtiks 70/20 mudel ja jätaks neile veelgi madalama rahastamistaseme.

Veel üks oluline tegur, mida tuleb käsitleda selle potentsiaalselt negatiivsete mõjude tõttu 
programmi „Horisont 2020” eesmärkide rakendamisele, on teadus- ja arendustegevuse 
projektikonkursside eraldamine turulähedaste tegevuste projektikonkurssidest. Üldeeskiri, et 
üks ühtne hüvitismäär kehtib projekti kohta – turulähedastes projektides, kuigi need võivad 
hõlmata teadustegevusi, oleks see määr ikkagi 70/20 kõigile tegevustele – seab 
teaduskeskused ja ülikoolid silmitsi ebasoodsate rahastamistasemetega teadustegevuste 
tegemisel turulähedaste projektide raames. Tõenäoline on, et need sidusrühmad taanduksid 
osaliselt sellistest projektidest, potentsiaalselt tugevdades veelgi lõhet teadustöö ja 
innovatsiooni vahel, takistades teadmiste kolmnurga integratsiooni ja lükates edasi 
innovatsioonitsüklit.

Eelarvepiirangud ja majanduslikud tagajärjed
Pidades silmas, et programm „Horisont 2020” on mõeldud selleks, et saavutada oluline nihe 
enama innovatsiooni poole Euroopas, annaks eelarve suurendamine vaid umbes 6,19% võrra 
vaevalt jätkusuutlikke tulemusi. Raportöör rõhutab seetõttu veel kord parlamendi nõudmist 
eraldada programmile „Horisont 2020” 100 miljardit eurot.

Sellega seoses ei tohi alahinnata eeskirjade ja eriti hüvitismäärade süsteemi võimaliku 
kujundamise mõju, kui puudutatakse programmi „Horisont 2020” eelarve täitmist. Raportöör 
rõhutab oma muret, et hüvitismäärade liiga kõrgele seadmine võib oluliselt piirata projektide 
arvu, mida saab programmi „Horisont 2020” alusel rahastada, vähendades seega ühtlasi 
programmi üldmõju ja potentsiaalselt takistades juhtalgatuse „Innovaatiline liit” ja Euroopa 

                                               
1 Komisjoni mitteametlik dokument „Horisont 2020 – rahastamiseeskirjade lihtsustamine: ühtne hüvitismäär 
kõigile osalejatele ja meetmetele ning ühtne ühetaoline määr kaudsete kulude jaoks”, 19.4.2012.
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2020. aasta strateegia rakendamist.

See küsimus võib muutuda veelgi tähtsamaks, arvestades, et järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste tulemus võib jätta programmile „Horisont 
2020” veelgi väiksema rahastamispaketi kui komisjoni poolt praegu välja pakutud.

Oodates programmi „Horisont 2020” potentsiaalselt piiratud eelarvet on raportööri eesmärk 
säilitada ELi osamakse projekti kohta keskmine tase, mis tagati 7. raamprogrammis, tagades 
seega, et projektide koguarvu ei tule vähendada ebaproportsionaalse ja ebatõhusa 
projektirahastamise tõttu.

Majanduslikust vaatepunktist peab turulähedaste tegevuste rahastamine järgima selgelt 
määratletud kontseptsiooni. Raportöör rõhutab, et liidu rahastamise eesmärk teadustöö ja 
innovatsiooni valdkonnas peab olema oluline võimendamisefekt erainvesteeringute mõttes.
Liidu rahastamine peab olema proportsionaalne ega tohi viia turu moonutamiseni.

Hüvitismäärade lihtsustatud kogum, mis võimaldab kogu innovatsioonitsükli sujuvat 
rahastamist
Pidades meeles väljapakutud eeskirjade eelmainitud võimalike mõjude hinnanguid ning 
eelarvepiiranguid on raportöör otsustanud esitada alternatiivse hüvitismäärade kogumi.
Kõnealune määrade kogum hoolitseb erinevate osalejate erivajaduste eest ja üritab luua 
paremat tasakaalu kohase lihtsustamise ja aruandekohustuslik teadustöö ja innovatsiooni 
rahastamise poliitika.

Esiteks teeb raportöör ettepaneku taaskehtestada tegelike kaudsete kulude hüvitamise 
võimalus igat liiki osalejatele nende tavaliste aruandlustavade põhjal. See on soovitatav 
mitmel põhjusel – jätkuvus, lihtsustamine, liidu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
rahastamise poliitika jätkusuutlikkus, kõrgetasemeliste osalejate ligimeelitamine. Et selle 
valikuvõimaluse taaskehtestamine viiks veelgi kõrgema ELi kogutoetuseni projekti kohta 
(+9,2%)1, leiab raportöör siiski, et ikkagi on vaja alternatiivset hüvitismäärade kogumit.

Raportöör teeb seetõttu ettepaneku eristada hüvitismäära mitte ainult tegevuse liigi järgi 
(teadus- ja arendustegevus/turulähedane tegevus), nagu praegu ette nähtud, vaid ka kulu 
arvutamise meetodi (otsene kulu + ühetaoline määr/täiskulud) ja osaleja liigi (ülikoolid, 
teaduskeskused, muud/VKEd/tööstus) järgi. Raportöör usub, et see eristamine võimaldab 
kohandatumat lähenemisviisi osalejatele ja seega võimaldab innovatsiooni rahastamise 
sujuvat rakendamist, muutes lihtsamaks teadustöö ja turulähedaste tegevuste ühendamise ühe 
projekti piires ja teadmiste kolmnurga integreerimise.

Raportöör tahaks rõhutada, et innovatsiooni rahastamine on jätkuvalt eelarve „must kast”, sest 
ei ole antud teavet turulähedaste projektide osakaalu kohta programmi „Horisont 2020” 
eelarves. Pidades meeles, et turulähedased tegevused, nagu demonstreerimine, katsetamine ja 
katseprojektid, kipuvad olema kulukamad kui teadus- ja arendustegevuse projektid, pidas 

                                               
1 Komisjoni mitteametlik dokument „„Horisont 2020”: selgitused osalemise ja levitamise eeskirjade mõne tahu 
kohta”, 29.5.2012.



PE489.632v01-00 74/75 PR\903026ET.doc

ET

raportöör vajalikuks kohandada turulähedaste tegevuste hüvitismäära selle ebakindluse 
olukorraga, et vältida liidu teadus- ja arendustegevuse rahastamise olulisi vähendamisi.

Lihtsustamine kõigi osalejate jaoks
Kahe viimase aasta jooksul on parlament korduvalt kutsunud komisjoni üles tegema nn 
kvanthüpe lihtsustamises. Nüüd seisab parlament silmitsi ettepanekuga, kus mõned tahud 
kannatavad liiglihtsustamise all, samas kui teisi ei ole piisavalt arvesse võetud. Raportöör teeb 
seetõttu ettepaneku mitme lihtsustamismeetme kohta, mille parlament on esitanud eelnevates 
raportites.

Kõige olulisem on, et raportöör teeb ettepaneku laiendada veelgi toetusesaajate tavaliste 
aruandlustavade aktsepteerimist, veendununa, et seeläbi saab saavutada halduskoormuse ja 
veaohu tõelist vähendamist kõigi osalejate jaoks.

Lisaks toetusesaajate tavaliste aruandlustavade tunnustamisele usub raportöör, et selge, ühtne 
kogum ühiseid eeskirju on teine programmi „Horisont 2020” lihtsustamise nurgakivi, ja 
seetõttu nõuab selle idee põhjalikku elluviimist. Ta kahtleb, kas suur hulk paindlikkust 
rakendamisprotsessi käigus viib lihtsustamiseni – pigem vastupidi. Sellal kui paindlikkust on 
vaja mõne rahastamisasutuse jaoks, tuleks enamikule osalejatest kasuks selge kogum 
usaldusväärseid eeskirju. Toetuslepingu näidise taaskehtestamine standardse võrdlusalusena 
kõigile toetuslepingutele, teatava hulga määratluste ja sätete selgitamine ning uue jaotise 
„Erisätted” lisamine, mis sisaldab spetsiaalseid artikleid auhindade, riigihangete, 
finantsinstrumentide, VKEde vahendi, avaliku ja erasektori partnerluste ning avaliku sektori 
siseste partnerluste kohta, on ettepanekud, mille eesmärk on tugevdada „ühtse eeskirjade 
kogumi” ideed.

Lisaks sooviks raportöör näha, et programm „Horisont 2020” tehakse uustulnukate ja 
kogenematute taotluse esitajate jaoks kättesaadavamaks. Ühtse, kasutajasõbraliku 
sisestamisportaali loomine, rahastamisasutuste „töökavade” liitmine komisjoni 
„tööprogrammidesse” ja selgitav juhis valikuprotsessi kohta näivad olevat selleks otstarbeks 
kasulikud ettepanekud. 

Tööstuse tegelike vajaduste käsitlemine
Raportöör kardab, et suurendatud hüvitistase tööstuse osalejatele, nagu praegu komisjoni 
poolt välja pakutud, võib toimida rahalise hüvitisena programmi puuduste eest, mida muul 
viisil ei ole käsitletud, viies seega vaid kosmeetilise tööstuse osakaalu suurenemiseni 
programmi „Horisont 2020” üldeelarves, suurendamata tegelikult tööstuse osalejate arvu 
projektides.

Raportööri eesmärk on seetõttu puudutada tööstuse osalejate tegelikke vajadusi. Selgesõnalise 
kuue kuu piirangu kehtestamine taotluse esitamisest toetuse saamiseni kuluvale ajale on 
sellega seoses kõige tähtsam meede. Ajast saab aina tähtsam tegur, arvestades, et programmi 
„Horisont 2020” eesmärk on edendada innovatsiooni. See on eriti tõene äriühingute ja väga 
innovaatiliste VKEde jaoks. Lühendatud aeg, mis kulub taotluse esitamisest toetuse 
saamiseni, on ühtlasi eeltingimus kõrgetasemeliste teadustööpartnerite ligimeelitamiseks 
kõikjalt maailmast – rahvusvahelistumine on tööstuse osalejate jaoks teine tõmbejõud.
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Lisaks arvab raportöör, et spetsiaalsete artiklite lisamine VKEde vahendi ja 
finantsinstrumentide kohta on teinud nende vahendite toimimise selgemaks.

Teatavate tahkude selgitamine seoses intellektuaalse omandi õiguste, täiendava levitamise ja 
kasutamise kohustustega ning „avatud juurdepääsu” kontseptsioon peaksid andma 
äriühingutele parema arusaama sellest, kuidas nende ärihuvisid kaitstakse, kui nad osalevad 
programmis „Horisont 2020”.

Lõpuks on oluline ka, et raportöör tegi mitu muudatusettepanekut, et toonitada 
kaasrahastamise võimalusi ja programmi „Horisont 2020” vahendite kombineeritud 
kasutamist projektide rahastamiseks, võimaldades ka kumulatiivset rahastamist, 
konkreetsemalt taotledes seega teostatavat rahastamist laiaulatuslikule näidisprojektile.


