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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

125. palub, et komisjon ja liikmesriigid 

pühenduksid avatud teaduse, avatud 

innovatsiooni, avatud andmete ja 

teadmussiirde terviklikku käsitust järgides 

taas rohkem strateegia „Euroopa 2020” 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 

eesmärkidele, mis on konkurentsivõimelise 

digitaalse ühtse turu, majanduskasvu ja 

töökohtade loomise olulised komponendid; 

on seisukohal, et see peaks hõlmama 

teadusuuringute eesmärgil toimuva teksti ja 

andmete hankimise õigusraamistiku 

läbivaatamist, vabavara ja avatud 

lähtekoodiga tarkvara suuremat kasutamist, 

eelkõige haridusasutustes ja avaliku sektori 

haldusasutustes, ning VKEde ja idufirmade 

juurdepääsu lihtsustamist programmi 

„Horisont 2020” rahastamisele, mis on 

kohandatud IKT-sektori lühikestele 

innovatsioonitsüklitele; rõhutab sellega 

seoses kõikide asjaomaste algatuste 

tähtsust alates avaliku ja erasektori 

partnerlustest ja innovatsiooniklastritest 

ning lõpetades Euroopa tehnoloogia- ja 

teadusparkidega, eelkõige tööstuslikult 

vähem arenenud Euroopa piirkondades, 

ning peab oluliseks idufirmadele mõeldud 

katalüsaatorprogramme ja ühiseid 

tehnoloogiaplatvorme, samuti võimalust 

saada FRAND litsentsitingimuste 

kohaseid litsentse standardi jaoks oluliste 

patentide jaoks (ELi konkurentsiõiguse 
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piiravas raamistikus), et säilitada teadus- ja 

arendustegevusele ja standardimiseks 

mõeldud stiimulid ning toetada 

innovatsiooni; 

piiravas raamistikus), et säilitada teadus- ja 

arendustegevusele ja standardimiseks 

mõeldud stiimulid ning toetada 

innovatsiooni; 

Or. en 


