
AL\1223873ET.docx PE680.878v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Õiguskomisjon
Esimees

4.2.2021

Cristian-Silviu Buşoi
Esimees
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
BRÜSSEL

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ rakendamise eriprogramm – arvamus õigusliku aluse kohta 
((COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Austatud esimees

Teavitasite 7. jaanuari 2021. aasta kirjas1 presidenti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
vahelisest esialgsest kokkuleppest kahe programmi „Euroopa horisont“ käsitleva ettepaneku 
suhtes ning ELi toimimise lepingu artikli 173 lõike 3 väljajätmise suhtes komisjoni 
ettepaneku (võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 
eriprogramm) õiguslikust alusest (COM(2018)436 final – 2018/0225 (COD))2. 

President edastas 19. jaanuari 2021. aasta kirjaga3 õigusliku aluse kavandatava muutmise 
küsimuse õiguskomisjonile. 

Õiguskomisjon arutas küsimust vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 40 oma 
4. veebruari 2021. aasta koosolekul.

1 D (2021) 157.
2 COM(2018)436 final, 30. november 2016.
3 D300232, 19.1.2021.
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I – Taust

Komisjon võttis 7. juunil 2018 vastu eespool viidatud ettepanekud teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi (2021–2027) „Euroopa horisont“ (edaspidi „raamprogramm“)4 
ja ettepanekuga loodud raamprogrammi rakendamise eriprogrammi (edaspidi „eriprogramm“) 
kohta.

Ettepanek põhines aluslepingu tööstuspoliitikat ja teadusuuringuid käsitlevatel sätetel ehk ELi 
toimimise lepingu artikli 173 lõikel 3 ja artikli 182 lõikel 4. Nende sätete kombineerimise 
tulemusena tõi ettepanek kaasa seadusandliku tavamenetluse kasutamise. Õigusteenistus 
järeldas 26. septembri 2018. aasta õiguslikus arvamuses, et komisjoni poolt vastu võetud 
ettepanek põhineb asjakohaselt ühisel õiguslikul alusel.

Kuid institutsioonidevahelistel läbirääkimistel enne parlamendi esimese lugemise seisukoha 
vastuvõtmist 2019. aasta aprillis leppisid kaks kaasseadusandjat kokku ettepaneku sisu 
olulises muutmises. Selle tulemusena tegi nõukogu ettepaneku muuta õiguslikku alust nii, et 
õiguslikuks aluseks jääks ainult ELi toimimise lepingu artikli 182 lõige 4. Selline muudatus 
tähendaks, et seadusandlikku tavamenetlust enam ei kohaldata, kuna ELi toimimise lepingu 
artikli 182 lõikes 4 on ette nähtud seadusandliku erimenetluse kasutamine, mille puhul 
parlamendiga ainult konsulteeritakse.

Pärast nõukogu ettepaneku esitamist vahetasid kolm institutsiooni 9. aprillil 2019 õigusliku 
aluse kavandatava muutmise küsimuses arvamusi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe5 punktiga 25. Arvamuste vahetuse 
tulemusena jõudsid kolm institutsiooni järeldusele, et ettepanekusse on tehtud olulisi 
muudatusi, mis mõjutavad õigusliku aluse kindlaksmääramist.

17. aprillil 2019 võttis parlament ettepaneku kohta vastu oma esimese lugemise seisukoha, 
tuginedes endiselt samale õiguslikule alusele, millele on osutatud komisjoni ettepanekus. 
Kuid seadusandlikus resolutsioonis märgiti selgesõnaliselt, et õiguslikku alust tuleb menetluse 
hilisemas etapis kohandada, kuna institutsioonidevahelistel läbirääkimistel lepiti kokku, et 
ettepaneku tekstis tehakse olulisi muudatusi6. Samal kuupäeval edastas nõukogu parlamendile 
konsulteerimistaotluse. Selle teksti õiguslik alus, mille osas parlamendiga konsulteeriti, oli 
ainult ELi toimimise lepingu artikli 182 lõige 4, samal ajal kui selle sisu kajastab parlamendi 
esimese lugemise seisukohta.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Eriprogrammi õigusliku aluse hindamise seisukohast olulised aluslepingu artiklid on 
sõnastatud järgmiselt:

4 COM(2018)435 final, 7. juuni 2018.
5 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
6 P8_TA(2019)0396.
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XVII JAOTIS
TÖÖSTUS

Artikkel 173
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 157)

1. Liit ja liikmesriigid tagavad liidu tööstuse konkurentsivõimelisuseks vajalikud 
tingimused.

Sel eesmärgil ning kooskõlas avatud ja konkurentsile rajatud turgude süsteemiga püüavad 
nad:

— kiirendada tööstuse kohanemist struktuurimuudatustega;

— ergutada sellise keskkonna tekkimist, mis soodustaks algatuslikkust ja ettevõtjate, eriti 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengut kogu liidu ulatuses;

— ergutada sellise keskkonna tekkimist, mis soodustaks ettevõtjatevahelist koostööd;

— edendada innovatsiooni, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika 
tööstusliku potentsiaali paremat ärakasutamist.

2. Koostöös komisjoniga konsulteerivad liikmesriigid omavahel ja kooskõlastavad 
vajaduse korral oma tegevust. Komisjon võib teha kasulikke algatusi sellise 
kooskõlastamise edendamiseks, eelkõige algatusi, mille eesmärk on kehtestada suuniseid 
ja näitajaid, korraldada kogemuste vahetamist ning valmistada ette korrapäraseks 
järelevalveks ja hindamiseks vajalikke tegureid. Nendest teavitatakse täielikult Euroopa 
Parlamenti.

3. Liit aitab kaasa lõikes 1 seatud eesmärkide saavutamisele poliitika ja tegevuse kaudu, 
mida ta järgib aluslepingute teiste sätete kohaselt. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega otsustada võtta erimeetmeid, et toetada liikmesriikides algatatud 
tegevust lõikes 1 seatud eesmärkide saavutamiseks, ilma et see kohustaks liikmesriike oma 
õigus- ja haldusnorme ühtlustama.

Käesolev jaotis ei anna liidule alust võtta meetmeid, mis võiksid viia konkurentsi 
kahjustamisele või sisaldavad maksusätteid või töötajate õigusi ja huve puudutavaid 
sätteid.

[...]
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XIX JAOTIS
TEADUSUURINGUD JA TEHNOLOOGIA ARENDAMINE NING KOSMOS

[...]
Artikkel 182

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 166)

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega vastu mitmeaastase 
raamprogrammi, milles esitatakse liidu kogu tegevus.

Raamprogrammis:

— seatakse teaduslikud ja tehnoloogilised eesmärgid, mis tuleb saavutada artiklis 180 
ettenähtud tegevusega, ja määratakse kindlaks asjakohased prioriteedid;

— näidatakse niisuguse tegevuse üldsuunad;

— määratakse maksimaalne üldmaht ja üksikasjalikud eeskirjad liidu finantsosaluseks 
raamprogrammis ning vastavad osad, mis on nähtud ette iga tegevuse puhul.

2. Olukorra muutudes raamprogrammi kohandatakse või täiendatakse.

3. Raamprogramm viiakse ellu eriprogrammide kaudu, mis arendatakse välja iga 
tegevuse piires. Igas eriprogrammis määratakse kindlaks selle rakendamise 
üksikasjalikud eeskirjad ja selle kestus ning nähakse ette vajalikud vahendid. 
Eriprogrammides fikseeritud vajalike vahendite summa ei või ületada maksimaalset 
üldmahtu, mis on määratud raamprogrammi ja iga tegevuse jaoks.

4. Nõukogu võtab eriprogrammid seadusandliku erimenetluse kohaselt vastu pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning majandus- ja sotsiaalkomiteega.

5. Täiendusena mitmeaastase raamprogrammi raames kavandatavatele tegevustele 
kehtestavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega Euroopa teadusruumi rajamiseks 
vajalikud meetmed.

III – Õigusliku aluse valikut puudutav Euroopa Liidu Kohtu praktika

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab liidu õigusakti õigusliku aluse valik põhinema 
objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ning mille hulka kuuluvad 
õigusakti eesmärk ja sisu.7

Kahe õigusliku aluse kasutamine on nõutav juhul, kui õigusakt käsitleb kahte või enamat 
lahutamatult seotud elementi, mis viitavad erinevatele õiguslikele alustele, millest ükski ei ole 

7 Vt muu hulgas 6. mai 2014. aasta otsus kohtuasjas C-43/12: komisjon vs. parlament ja nõukogu, EU:C:2014:298, 
punkt 29, ja 14. juuni 2016. aasta otsus kohtuasjas C-263/14: parlament vs. nõukogu, EU:C:2016:435, punkt 43 ja 
seal viidatud kohtupraktika.
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teise suhtes ülekaalukas – sellisel juhul võidakse asjaomaseid õiguslikke aluseid kohaldada 
ühiselt8, kui nende menetlused sobivad kokku9.

Kuid kui meetmega taotletakse kahte eesmärki või reguleeritakse kahte valdkonda ning üks 
neist eesmärkidest või valdkondadest on määratletav peamisena, samas kui teine on kõrvalise 
tähtsusega, peab meetmel olema üksainus õiguslik alus, st peamise või ülekaaluka eesmärgi 
või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.10

IV – Kavandatava meetme eesmärk ja sisu ning analüüs ja sobiva õigusliku aluse 
kindlaksmääramine

Mis puudutab kõnealuse meetme eesmärki ja sisu, nagu on nõutud eespool osutatud 
kohtupraktikas, siis tuleb märkida, et eriprogrammi eesmärk, nagu ütleb juba selle pealkiri, on 
raamprogrammi rakendamine. Samuti aitab eriprogramm vastavalt ettepaneku artikli 2 lõikele 
1 kaasa raamprogrammi üldiste ja konkreetsete eesmärkide täitmisele.

Sellega seoses on raamprogrammi artikli 3 lõike 1 kohaselt selle üldeesmärgid muu hulgas 
„...tugevdada liidu teaduslikku ja tehnoloogilist baasi ja edendada liidu konkurentsivõimet, 
sealhulgas tööstuses...“. See sõnastus toob esile raamprogrammi paralleelsed trajektoorid, 
kuna see keskendub nii teadusuuringutele kui ka liidu tööstuse konkurentsivõimele.

Nende kahe trajektoori olemasolu kajastub ka raamprogrammi artikli 1 lõikes 2, milles on 
sätestatud, et programmi rakendatakse ettepanekuga loodud eriprogrammiga ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 294/2008 (edaspidi „EIT määrus“)11 EIT-le antava 
rahalise toetuse abil.

Sellega seoses tuleb märkida, et EIT määrus põhineb üksnes ELi toimimise lepingu artikli 173 
lõike 3 kohasel tööstusalasel õiguslikul alusel. Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti 
sõnastatud) (COM(2019) 331 final – 2019/0151 (COD))12 (edaspidi „uus EIT määrus“) 
põhineb samuti ELi toimimise lepingu artikli 173 lõikel 3.

Seda arvesse võttes tuleb märkida, et institutsioonidevahelistel läbirääkimistel ettepanekusse 
tehtud peamised muudatused seisnesid i) EITd käsitlevate sätete üleviimises ettepaneku 

8 Vt 27. septembri 1988. aasta otsus kohtuasjas C-165/87: komisjon vs. nõukogu, EU:C:1988:458, punktid 11–13; 
vt 8. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon vs. parlament ja nõukogu, eespool allmärkus 2, 
EU:C:2009:518, punktid 46–47; vt 26. märtsi 1996. aasta otsus kohtuasjas C-271/94: parlament vs. nõukogu, 
ECLI:EU:C:1996:133, punkt 32; vt 10. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-178/03: komisjon vs. parlament ja 
nõukogu, EU:C:2006:4, punktid 42–43; vt 6. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-155/07: parlament vs. 
nõukogu, EU:C:2008:605, punktid 35–36.
9 Kui kaks või enam õiguslikku alust kehtiksid ühiselt, kuid nendes sätestatud menetlused ei sobi kokku, on 
välistatud ühe menetluse tõhususe ohustamine mõlema õigusliku aluse ühise kohaldamisega. Vt 11. juuni 
1991. aasta otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), eespool allmärkus 2, 
EU:C:1991:244, punktid 19–20.
10 Kohtuasi C-36/98: Hispaania vs. nõukogu [2001], EU:C:2001:64, punkt 59; kohtuasi C-211/01: komisjon vs. 
nõukogu [2003], EU:C:2003:452, punkt 39; kohtuasi C-338/01: komisjon vs. nõukogu [2004], EU:C:2004:253, 
punkt 55; kohtuasi C-94/03: komisjon vs. nõukogu [2006], EU:C:2006:2, punkt 35; kohtuasi C-178/03: komisjon 
vs. parlament ja nõukogu [2006], EU:C:2006:4, punkt 42.
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (ELT L 097, 9.4.2008, lk 1).
12 COM (2019) 331 final, 11. juuli 2019.
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tekstist13 raamprogrammi teksti14 ja ii) Euroopa Innovatsiooninõukogu (edaspidi „EIC“) 
loomist käsitlevate sätete üleviimises raamprogrammi15.

EIT ülesanne on EIT uue määruse artikli 3 kohaselt „aidata kaasa liidu jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja konkurentsivõime parandamisele, tugevdades liikmesriikide [...] 
innovatsioonisuutlikkust“. Ta teeb seda, „edendades teadmiste kolmnurga – kõrghariduse, 
teadusuuringute ja innovatsiooni – lõimimist kogu liidus“.

See ülesanne näitab, et EIT eesmärk on luua seos tööstuse, kõrghariduse ja teadusuuringute 
vahel, et tugevdada liidu majandusarengut. See eesmärk kuulub ELi toimimise lepingu artikli 
173 lõikes 1 teatavaks tehtud eesmärgi „edendada innovatsiooni, teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise poliitika tööstusliku potentsiaali paremat ärakasutamist“ alla, mille 
saavutamiseks on artikli 173 lõikes 3 ette nähtud seadusandliku tavamenetluse kasutamine. 
See on ka ELi toimimise lepingu artikli 173 lõike 3 kohaselt sätestatud eesmärk komisjoni 
uue EIT määruse ettepaneku seletuskirjas.

Seost EIT ja ettepaneku tööstusosa – ja selle valdkonna raamprogrammi – vahel näitab ka 
komisjoni raamprogrammi ettepanekule lisatud seletuskiri. Eelkõige öeldakse seletuskirja 
punktis 2, et EIT loodi ELi toimimise lepingu jaotise „Tööstus“ sätete alusel.

Lisaks, nagu on märgitud eespool neljateistkümnendas lõigus, sisaldas ettepanek algselt 
sätteid EIC loomise kohta. EIC eesmärk on ettepaneku artikli 9 kohaselt rakendada 
programmi „Euroopa horisont“ III samba „Innovatiivne Euroopa“ meetmeid. Sellega seoses 
on see liidu ainus kanal, mille kaudu antakse toetusi läbimurdelisele turgu kujundavale 
innovatsioonile vastavalt ettepanekule lisatud komisjoni seletuskirjale. EIC eesmärk ergutada 
turgu kujundavat innovatsiooni on seetõttu tunnus, mis paigutab selle ettepaneku 
tööstusaspekti alla, niivõrd kui selle eesmärk on edendada innovatsioonipoliitika tööstusliku 
potentsiaali paremat ärakasutamist, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 173 lõike 
3 (koostoimes ELi toimimise lepingu artikli 173 lõikega 1) tööstusalases õiguslikus aluses.

Kuid tekstis, mille osas parlamendiga konsulteeritakse, milles võetakse üle 
institutsioonidevahelistel läbirääkimistel kokku lepitud muudatused ja mis kajastub 
parlamendi esimese lugemise seisukohas, jäetakse ettepaneku artikli 9 sõnastus välja ja 
viiakse üle raamprogrammi teksti (vt eespool neljateistkümnes lõik).

Ülaltoodud kaalutlused näitavad, et kõigi EIT sätete ja EIC loomist käsitlevate sätete 
üleviimisega ettepanekust raamprogrammi on ettepaneku sisu oluliselt muutunud. Selle 
tulemusel ei ole EIT sätetes ja EIC loomist käsitlevates sätetes sisalduv tööstuslik eesmärk 
enam sellises ulatuses olemas, mis õigustaks järeldust, et ettepanekuga taotletakse kahte 
lahutamatult seotud eesmärki, mistõttu tuleks kasutada kahte õiguslikku alust.

Samal ajal, nagu on märgitud õigusteenistuse 26. septembri 2018. aasta arvamuses16, nõuti 
ettepanekus just innovatsiooniga seotud elementide puhul tuginemist ELi toimimise lepingu 
artiklile 173 ja järelikult kahe õigusliku aluse kasutamist.

13 Vt ettepaneku lisa 3. osa.
14 Vt raamprogrammi käsitleva Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha (P8_TA(2019)0395) Ia lisa.
15 Samas, artikkel 7a.
16 Õigusteenistuse 26. septembri 2018. aasta arvamuse punkt 19.
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Seda silmas pidades tuleb meenutada, et vastavalt eespool üheksandas lõigus osutatud kindlalt 
väljakujunenud kohtupraktikale peaks õiguslik alus kajastama sätet, mis on seotud õigusakti 
ülekaaluka eesmärgiga.

Käesoleval juhul võib järeldada, et erinevalt komisjoni poolt vastu võetud ettepanekust, mis 
tugines õigesti kahele õiguslikule alusele, ei sisalda tekst, mille osas nõukogu 17. aprillil 2019 
parlamendiga konsulteeris, enam sätteid, mis õigustaksid tuginemist ELi toimimise lepingu 
artikli 173 lõikele 3.

Kaasseadusandjate vahel esialgselt kokku lepitud tekst, millega kehtestatakse teadusuuringute 
ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm, põhineb ELi 
toimimise lepingu artikli 182 lõikel 4, mis kuulub XIX jaotisse „Teadusuuringud ja 
tehnoloogia arendamine ning kosmos“ ning milles on sätestatud, et nõukogu võtab 
eriprogrammid seadusandliku erimenetluse kohaselt vastu pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi ning majandus- ja sotsiaalkomiteega. Komisjoni pakutud kahte õiguslikku alust ei 
säilitatud ja seepärast peeti institutsioonidevahelistel läbirääkimistel asjakohaseks jätta ELi 
toimimise lepingu artikli 173 lõige 3 välja ning kasutada teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogrammi kehtestamiseks sobiva 
õigusliku alusena ainult ELi toimimise lepingu artikli 182 lõiget 4. 

Arvestades ettepaneku eesmärki ja sisu ning kavatsust kehtestada teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm, näib, et 
parlamendi ja nõukogu muudetud otsuse ettepaneku peamine eesmärk on määratleda 
programmi „Euroopa horisont“ eri osade konkreetsed tegevuseesmärgid ja tegevused. 

VI – Järeldus ja soovitus

Kõigest eeltoodust järeldub, et institutsioonidevahelistel läbirääkimistel komisjoni ettepaneku 
kohta (võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 
eriprogramm [COM(2018)0436]) kokku lepitud muudatuste tulemusena võib selle ettepaneku 
vastu võtta ainult ELi toimimise lepingu artikli 182 lõike 4 alusel.

Oma 4. veebruari 2021. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon 22 poolthäälega (vastuhääli 
ei olnud) ja 1 erapooletuga17 järeldada, et institutsioonidevahelistel läbirääkimistel komisjoni 
ettepaneku kohta (võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise 
eriprogramm) kokku lepitud muudatuste tulemusena võib selle ettepaneku vastu võtta ainult 
ELi toimimise lepingu artikli 182 lõike 4 alusel.

Ühtlasi avaldab õiguskomisjon kahetsust selle pärast, et temaga kõnealuses õigusliku aluse 
muutmise küsimuses varem ei konsulteeritud, ning teeb ettepaneku, et oleks soovitav, et ta 
oleks kaasatud iga sellise küsimuse hindamisse, mis tulevikus seadusandliku menetluse 

17 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Adrián Vázquez Lázara (esimees), Marion Walsmann (aseesimees), Ibán García 
Del Blanco (aseesimees), Raffaele Stancanelli (aseesimees), Axel Voss (arvamuse koostaja), Manon Aubry, 
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Heidi 
Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, 
Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Ernő Schaller-Baross, Raffaele 
Stancanelli, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters ja Javier Zarzalejos.
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