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Christian Ehler 

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ 2021–2027 

rakendamise eriprogramm 

COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD) 

Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

MSC-meetmed aitavad muuta Euroopa 

teadusruumi maailma mastaabis 

tõhusamaks, konkurentsivõimelisemaks ja 

atraktiivsemaks. Selle saavutamiseks 

keskendutakse kõrge kvalifikatsiooniga 

uue põlvkonna teadlastele ja toetatakse 

esilekerkivaid talente nii ELis kui ka 

väljaspool, soodustatakse uute teadmiste ja 

ideede levimist ja nende rakendamist 

Euroopa poliitikas, majanduses ja 

ühiskonnas, muu hulgas tõhusamate 

teadusalase suhtluse ja üldsuse teavitamise 

meetmete kaudu, hõlbustatakse koostööd 

teadusuuringutega tegelevate 

organisatsioonide vahel ning 

propageeritakse Euroopa teadusruumile 

avalduva tugeva struktureeriva mõju kaudu 

avatud tööturgu ja luuakse kvaliteetse 

koolituse, atraktiivsete töötingimuste ja 

avatud värbamise standardid kõikide 

teadlaste jaoks. 

MSC-meetmed aitavad muuta Euroopa 

teadusruumi maailma mastaabis 

tõhusamaks, konkurentsivõimelisemaks ja 

atraktiivsemaks. Selle saavutamiseks 

keskendutakse kõrge kvalifikatsiooniga 

uue põlvkonna teadlastele ja toetatakse 

esilekerkivaid talente nii ELis kui ka 

väljaspool, soodustatakse uute teadmiste ja 

ideede levimist ja nende rakendamist 

Euroopa poliitikas, majanduses ja 

ühiskonnas, muu hulgas tõhusamate 

teadusalase suhtluse ja üldsuse teavitamise 

meetmete kaudu, hõlbustatakse koostööd 

teadusuuringutega tegelevate 

organisatsioonide vahel ning 

propageeritakse Euroopa teadusruumile 

avalduva tugeva struktureeriva mõju kaudu 

avatud tööturgu koos tagatud töötaja 

õigustega ja luuakse kõrge kvaliteediga, 

atraktiivsete ja stabiilsete koolitus- ja 

töötingimuste ning avatud ja läbipaistva 

värbamise standardid kõikide teadlaste 

jaoks. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt 6.2.2 – lõik 2 – punkt 2 – taane 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– ELi julgeolekupositsiooni 

toetamine maailmas; liidu kaitsetööstuse 

konkurentsivõime ja innovatiivsuse 

hindamine; turvalisus- ja kaitsetöö 

koostoime kasutamine; 

välja jäetud 

Or. en 
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 Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ 2021–2027 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

I lisa – III sammas – punkt 2 – alapunkt 2.2 – lõik 1 – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– arutab, kuidas töötada välja 

innovatsioonisõbralikke õigusakte, järgides 

pidevalt innovatsioonipõhimõtet, ning 

innovaatilist lähenemist riigihangetele, 

sealhulgas avalike innovatsioonihangete 

vahendi suurendamist innovatsiooni 

soodustamiseks. Ka avaliku sektori 

innovatsiooni jälgimiskeskus jätkab 

valitsusesiseselt innovatsiooniga seoses 

tehtavate jõupingutuste toetamist 

uuendatud poliitika toetusvahendiga; 

– arutab, kuidas töötada välja 

innovatsioonisõbralikke õigusakte, järgides 

pidevalt ja arendades innovaatilist 

lähenemist riigihangetele, sealhulgas 

arendades ja tõhustades avalike 

innovatsioonihangete vahendit 

innovatsiooni soodustamiseks. Ka avaliku 

sektori innovatsiooni jälgimiskeskus jätkab 

valitsusesiseselt innovatsiooniga seoses 

tehtavate jõupingutuste toetamist 

uuendatud poliitika toetusvahendiga; 

Or. en 

 

 


