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Muudatusettepanek 565
Massimiliano Salini

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 
partnerluste suhtes.

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 
partnerluste suhtes. Euroopa partnerluste 
valimise, elluviimise, järelevalve ja 
hindamise kriteeriumide ja tingimuste 
koostamises osalevad ka ettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 
partnerluste suhtes.

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, sh erasektoriga, et 
leppida kokku samba „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse konkurentsivõime“ 
prioriteetide, sealhulgas missioonide suhtes 
ning kasutatavate meetmeliikide, eelkõige 
Euroopa partnerluste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Marian-Jean Marinescu
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 
partnerluste suhtes.

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Konkurentsivõime“ prioriteetide, 
sealhulgas missioonide suhtes ning 
kasutatavate meetmeliikide, eelkõige 
Euroopa partnerluste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 
partnerluste suhtes.

See hõlmab avatud ja ulatuslikku 
konsulteerimist ja teabevahetust 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga 
ning samuti sidusrühmadega, et leppida 
kokku samba „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ prioriteetide, 
sealhulgas missioonide suhtes ning 
kasutatavate meetmeliikide, eelkõige 
Euroopa partnerluste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
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teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 
partnerluste suhtes.

teabevahetust liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendiga ning samuti sidusrühmadega, 
et leppida kokku samba „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse konkurentsivõime“ 
prioriteetide, sealhulgas missioonide suhtes 
ning kasutatavate meetmeliikide, eelkõige 
Euroopa partnerluste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Miapetra Kumpula-Natri

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 
partnerluste suhtes.

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendiga ning samuti sidusrühmadega, 
et leppida kokku samba „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse konkurentsivõime“ 
prioriteetide, sealhulgas missioonide suhtes 
ning kasutatavate meetmeliikide, eelkõige 
Euroopa partnerluste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Martina Werner

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja vajaduse 
korral Euroopa Parlamendiga ning samuti 
sidusrühmadega, et leppida kokku samba 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ prioriteetide, sealhulgas 
missioonide suhtes ning kasutatavate 
meetmeliikide, eelkõige Euroopa 

See hõlmab ulatuslikku konsulteerimist ja 
teabevahetust liikmesriikide ja Euroopa 
Parlamendiga ning samuti sidusrühmadega, 
et leppida kokku samba „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse konkurentsivõime“ 
prioriteetide, sealhulgas missioonide suhtes 
ning kasutatavate meetmeliikide, eelkõige 
Euroopa partnerluste suhtes.



PE625.595v01-00 6/89 AM\1159886ET.docx

ET

partnerluste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse ulatusliku konsulteerimise 
alusel tehakse strateegilise planeerimise 
käigus kindlaks ühised eesmärgid ja 
ühised tegevusvaldkonnad, näiteks 
partnerlusvaldkonnad (kavandatud 
õigusliku aluse puhul sätestatakse üksnes 
asjaomased vahendid ja nende kasutamise 
suuniskriteeriumid) ja 
missioonivaldkonnad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 573
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse ulatusliku konsulteerimise 
alusel tehakse strateegilise planeerimise 
käigus kindlaks ühised eesmärgid ja 
ühised tegevusvaldkonnad, näiteks 
partnerlusvaldkonnad (kavandatud 
õigusliku aluse puhul sätestatakse üksnes 
asjaomased vahendid ja nende kasutamise 
suuniskriteeriumid) ja 
missioonivaldkonnad.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Sisu on üle viidud muudatusettepanekusse, mis puudutab I lisa esimest lõiku.

Muudatusettepanek 574
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise protsess, milles 
nähakse ette strateegilise teadusuuringute 
ja innovatsiooni kava vastuvõtmise 
delegeeritud õigusaktiga, suurendab 
programmi eest vastutuse võtmist ja selle 
eesmärgi paremat mõistmist laiema 
üldsuse seas ning võimaldab 
kaasseadusandjatel, kõigil sidusrühmadel 
ja liikmesriikidel olla kavandavatest 
algatustest täielikult ja aegsasti teadlikud.

Or. it

Selgitus

Euroopa Parlament peaks olema delegeeritud õigusakti kaudu protsessi ametlikult kaasatud.

Muudatusettepanek 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast kõiki konsultatsioone koostab 
komisjon delegeeritud õigusaktina 
strateegilise kava.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Jakop Dalunde
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise kaudu 
aidatakse töötada välja ja rakendada 
programmiga hõlmatud asjaomaste 
valdkondade poliitikat nii ELi tasandil kui 
ka liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
et suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse 
arvesse prognoose, uuringuid ja muid 
teaduslikke tõendeid ning asjakohaseid 
käimasolevaid algatusi nii ELi kui ka 
riikide tasandil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sisu on üle viidud muudatusettepanekusse, mis puudutab I lisa esimest lõiku.

Muudatusettepanek 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
et suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete 
ja nende elluviimiseks sidusrühmade 
poolt võetavaid meetmeid, et suurendada 
teadusuuringute ja innovatsiooni panust 
poliitikameetmete ellurakendamisse. 
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tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

Samuti võetakse arvesse prognoose, 
avaliku ja erasektori uuringuid ja muid 
teaduslikke tõendeid ning asjakohaseid 
käimasolevaid algatusi nii ELi kui ka 
riikide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
et suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 
tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
sh ÜRO kestliku arengu eesmärke, et 
suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 
tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
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liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
et suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 
tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
sh ÜRO kestliku arengu eesmärke, et 
suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 
tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada programmiga 
hõlmatud asjaomaste valdkondade 
poliitikat nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikide poliitika ja poliitiliste 
lähenemisviiside täiendamise kaudu. 
Strateegilise planeerimise protsessis 
võetakse arvesse ELi poliitilisi prioriteete, 
et suurendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni panust poliitikameetmete 
ellurakendamisse. Samuti võetakse arvesse 
prognoose, uuringuid ja muid teaduslikke 
tõendeid ning asjakohaseid käimasolevaid 
algatusi nii ELi kui ka riikide tasandil.

Strateegilise planeerimise kaudu aidatakse 
töötada välja ja rakendada asjaomastele 
valdkondadele mõeldud programmi nii 
ELi kui ka liikmesriikide ja assotsieerunud 
riikide tasandil. Strateegilise planeerimise 
protsessis võetakse arvesse asjaomaseid
ELi poliitilisi prioriteete, et suurendada 
teadusuuringute ja innovatsiooni panust 
nende poliitikameetmete ellurakendamisse. 
Võetakse arvesse prognoose, uuringuid ja 
muid teaduslikke tõendeid ning 
asjakohaseid käimasolevaid algatusi nii 
ELi kui ka riikide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimisega edendatakse 
koostoimet raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ ja teiste liidu programmide, 
sealhulgas Euratomi programmi vahel 
ning luuakse lähtepunkt kõikide 
raamprogrammiga seotud, ELi eelarvest 
rahastatavate programmide ja muude 
vahendite kui rahastamisvahendite toel 
läbi viidava teadus- ja 
innovatsioonitegevuse jaoks. Sellega 
aidatakse ühtlasi kaasa teadus- ja 
innovatsioonitegevuse tulemuste 
kiiremale levikule ja kasutuselevõtule 
ning hoitakse ära rahastamisvõimaluste 
dubleerimist ja kattumist. Luuakse 
raamistik Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevuse otsemeetmete sidumiseks 
muude programmi raames toetatavate 
meetmetega, sealhulgas tulemuste 
kasutamiseks poliitikameetmete toetamise 
eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sisu on üle viidud muudatusettepanekusse, mis puudutab I lisa esimest lõiku.

Muudatusettepanek 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimisega edendatakse 
koostoimet raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ ja teiste liidu programmide, 
sealhulgas Euratomi programmi vahel ning 
luuakse lähtepunkt kõikide 
raamprogrammiga seotud, ELi eelarvest 
rahastatavate programmide ja muude 
vahendite kui rahastamisvahendite toel läbi 
viidava teadus- ja innovatsioonitegevuse 
jaoks. Sellega aidatakse ühtlasi kaasa 
teadus- ja innovatsioonitegevuse tulemuste 

Strateegilise planeerimisega edendatakse 
koostoimet raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ ja teiste liidu programmide, 
sealhulgas Euratomi programmi vahel ning 
luuakse lähtepunkt kõikide 
raamprogrammiga seotud, ELi eelarvest 
rahastatavate programmide ja muude 
vahendite kui rahastamisvahendite toel läbi 
viidava teadus- ja innovatsioonitegevuse 
jaoks. Sellega aidatakse ühtlasi kaasa 
teadus- ja innovatsioonitegevuse tulemuste 
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kiiremale levikule ja kasutuselevõtule ning 
hoitakse ära rahastamisvõimaluste 
dubleerimist ja kattumist. Luuakse 
raamistik Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevuse otsemeetmete sidumiseks 
muude programmi raames toetatavate 
meetmetega, sealhulgas tulemuste 
kasutamiseks poliitikameetmete toetamise 
eesmärgil.

kiiremale levikule ja kasutuselevõtule, 
vähendatakse jõupingutuste killustatust
ning hoitakse ära rahastamisvõimaluste 
dubleerimist ja kattumist. Luuakse 
raamistik Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevuse otsemeetmete sidumiseks 
muude programmi raames toetatavate 
meetmetega, sealhulgas tulemuste ja 
andmete kasutamiseks poliitikameetmete 
toetamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise planeerimisega edendatakse 
koostoimet raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ ja teiste liidu programmide, 
sealhulgas Euratomi programmi vahel ning 
luuakse lähtepunkt kõikide 
raamprogrammiga seotud, ELi eelarvest 
rahastatavate programmide ja muude 
vahendite kui rahastamisvahendite toel läbi 
viidava teadus- ja innovatsioonitegevuse 
jaoks. Sellega aidatakse ühtlasi kaasa 
teadus- ja innovatsioonitegevuse tulemuste 
kiiremale levikule ja kasutuselevõtule ning 
hoitakse ära rahastamisvõimaluste 
dubleerimist ja kattumist. Luuakse 
raamistik Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevuse otsemeetmete sidumiseks 
muude programmi raames toetatavate 
meetmetega, sealhulgas tulemuste 
kasutamiseks poliitikameetmete toetamise 
eesmärgil.

Strateegilise planeerimisega edendatakse 
koostoimet raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ ja teiste liidu programmide, 
sealhulgas Euratomi programmi vahel ning 
luuakse lähtepunkt kõikide 
raamprogrammiga seotud, ELi eelarvest 
rahastatavate programmide ja muude 
vahendite kui rahastamisvahendite toel läbi 
viidava teadustegevuse 
(rakendusuuringud ning alusuuringud) ja 
innovatsioonitegevuse jaoks. Sellega 
aidatakse ühtlasi kaasa teadus- ja 
innovatsioonitegevuse tulemuste kiiremale 
levikule ja kasutuselevõtule ning hoitakse 
ära rahastamisvõimaluste dubleerimist ja 
kattumist. Luuakse raamistik 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
teadustegevuse otsemeetmete sidumiseks 
muude programmi raames toetatavate 
meetmetega, sealhulgas tulemuste 
kasutamiseks poliitikameetmete toetamise 
eesmärgil.

Or. it

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 20
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Muudatusettepanek 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegilise kavaga nähakse ette 
mitmeaastane strateegia tööprogrammi sisu 
elluviimiseks (nagu on sätestatud artiklis 
11); samal ajal säilitatakse piisav 
paindlikkus, et oleks võimalik 
ootamatutele võimalustele ja kriisidele
kiiresti reageerida. Kuna „Euroopa 
horisont“ on seitsmeaastane 
raamprogramm, võib majanduslik, 
ühiskondlik ja poliitiline kontekst, milles 
seda ellu viiakse, programmi rakendamise 
käigus oluliselt muutuda. „Euroopa 
horisont“ peab olema suuteline nende 
muutustega kiiresti kohanema. Seepärast 
nähakse ette võimalus toetada 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ka 
allpool kirjeldatust erinevat tegevust, mis 
on seotud oluliste arengute või 
ettenägematute sündmuste, poliitilise 
vajaduse või kriisiolukorraga, näiteks 
epideemiast tulenevale tõsisele 
terviseohule reageerimisega.

Strateegilise kavaga nähakse ette 
mitmeaastane strateegia tööprogrammi 
sisule suuna andmiseks (nagu on 
sätestatud artiklis 11); samal ajal 
säilitatakse piisav paindlikkus, et oleks 
võimalik kohaneda teadus- ja 
uuendustegevuse ning tehnoloogia kiire 
arenguga ning uute ja tekkivate 
probleemide, ootamatute võimaluste ja 
kriiside korral kiiresti tegutseda. Kuna 
„Euroopa horisont“ on seitsmeaastane 
raamprogramm, võib majanduslik, 
ühiskondlik ja poliitiline kontekst, milles 
seda ellu viiakse, programmi rakendamise 
käigus oluliselt muutuda. „Euroopa 
horisont“ peab olema suuteline nende 
muutustega kiiresti kohanema. Seepärast 
nähakse ette võimalus toetada 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ka 
allpool kirjeldatust erinevat tegevust, mis 
on seotud oluliste arengute või 
ettenägematute sündmuste, poliitilise 
vajaduse või kriisiolukorraga.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 
laiapõhjaline lähenemisviis 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 
laiapõhjaline lähenemisviis 
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teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 
hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 
teenuste väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 
sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse, et probleemide 
lahendamise kõrval luuakse võimalused 
uute konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 
tööstusharude tekkeks, edendatakse 
konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 
hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 
teenuste väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 
sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse, et 
probleemidele on võimalik lahendusi 
otsida, saadakse uusi teadmisi ja 
võimaluse korral tekivad uued 
konkurentsivõimelised ja kestlikud 
ettevõtted ja tööstusharud ning sotsiaal- ja 
teadusvaldkonna uuendused, edendatakse 
konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 
laiapõhjaline lähenemisviis 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 
hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 
teenuste väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 
sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse, et probleemide 
lahendamise kõrval luuakse võimalused 
uute konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 
tööstusharude tekkeks, edendatakse 

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et kõigis arenguetappides oleks 
tagatud tasakaalustatud laiapõhjaline 
lähenemisviis teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, mis ei hõlma ainult 
eesliini teadusuuringute toetamist või uute 
toodete, protsesside ja teenuste 
väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 
sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse, et probleemide 
lahendamise kõrval luuakse võimalused 
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konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

uute konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 
tööstusharude tekkeks, edendatakse 
konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 
laiapõhjaline lähenemisviis 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 
hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 
teenuste väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. Teadusuuringuid ja 
innovatsiooni käsitleva valdkonna-, 
sektori- ja poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse, et probleemide 
lahendamise kõrval luuakse võimalused 
uute konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 
tööstusharude tekkeks, edendatakse 
konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamisel pööratakse erilist tähelepanu 
sellele, et oleks tagatud tasakaalustatud 
laiapõhjaline lähenemisviis 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis ei 
hõlma ainult uute toodete, protsesside ja 
teenuste väljatöötamist teaduslike ja 
tehnoloogiaalaste teadmiste ja saavutuste 
alusel, vaid ka olemasoleva tehnoloogia 
rakendamist uuel viisil, pidevat täiustamist 
ning mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, disaini ja loovust. 
Teadusuuringuid ja innovatsiooni käsitleva 
valdkonna-, sektori- ja poliitikasuunaülese 
süsteemse lähenemisviisiga tagatakse, et 
probleemide lahendamise kõrval luuakse 
võimalused uute konkurentsivõimeliste 
ettevõtete ja tööstusharude tekkeks, 
edendatakse konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

Or. es

Muudatusettepanek 588
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusuuringuid ja innovatsiooni 
käsitleva valdkonna-, sektori- ja 
poliitikasuunaülese süsteemse 
lähenemisviisiga tagatakse probleemide 
lahendamine ja uute teadmiste loomine 
ning, kui see on võimalik, antakse sellega 
samas võimalus uute 
konkurentsivõimeliste ettevõtete ja 
tööstusharude tekkeks, sotsiaalseks ja 
teaduslikuks innovatsiooniks, edendatakse 
konkurentsi, soodustatakse 
erainvesteeringute tegemist ja säilitatakse 
võrdsed tingimused siseturul.

Or. it

Selgitus

Multidistsiplinaarsus tagab innovatsiooniks vajaliku seisukohtade paljususe.

Muudatusettepanek 589
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sammaste „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ ning „Avatud 
innovatsioon“ puhul täiendatakse 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
lõppkasutajale ja turule lähedal läbi viidava 
tegevusega, näiteks esitluste või 
katseprojektidega või kontseptsiooni 
tõestamisega; see ei hõlma aga 
teadusuuringute ja innovatsiooni etapi 
järgset turustamistegevust. Samuti 
toetatakse nõudlust mõjutavat tegevust, mis 
aitab kiirendada suure hulga eri uuenduste 
kasutuselevõttu ja levikut. Rõhk seatakse 
ettekirjutusteta projektikonkurssidele.

Sammaste „Üleilmsed ühiskondlikud
probleemid ja neutraalse 
kasvuhoonegaaside heitega majandus“ 
ning „Innovatiivne Euroopa“ puhul 
täiendatakse teadusuuringuid ja 
innovatsiooni lõppkasutajale ja turule 
lähedal läbi viidava tegevusega, näiteks 
esitluste või katseprojektidega või 
kontseptsiooni tõestamisega; see ei hõlma 
aga teadusuuringute ja innovatsiooni etapi 
järgset turustamistegevust. Samuti 
toetatakse nõudlust mõjutavat tegevust, mis 
aitab kiirendada suure hulga eri uuenduste 
kasutuselevõttu ja levikut. Rõhk seatakse 
ettekirjutusteta projektikonkurssidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sammaste „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ ning „Avatud 
innovatsioon“ puhul täiendatakse 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
lõppkasutajale ja turule lähedal läbi viidava 
tegevusega, näiteks esitluste või 
katseprojektidega või kontseptsiooni 
tõestamisega; see ei hõlma aga 
teadusuuringute ja innovatsiooni etapi 
järgset turustamistegevust. Samuti 
toetatakse nõudlust mõjutavat tegevust, mis 
aitab kiirendada suure hulga eri uuenduste 
kasutuselevõttu ja levikut. Rõhk seatakse 
ettekirjutusteta projektikonkurssidele.

Sammaste „Ühiskondlikud probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ ning „Avatud 
innovatsioon“ puhul täiendatakse 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
lõppkasutajale ja turule lähedal läbi viidava 
tegevusega, näiteks esitluste või 
katseprojektidega või kontseptsiooni 
tõestamisega; see ei hõlma aga 
teadusuuringute ja innovatsiooni etapi 
järgset turustamistegevust. Samuti 
toetatakse nõudlust mõjutavat tegevust, mis 
aitab kiirendada suure hulga eri uuenduste 
kasutuselevõttu ja levikut. Rõhk seatakse 
ettekirjutusteta projektikonkurssidele.

Or. en

Muudatusettepanek 591
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sammaste „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ ning „Avatud 
innovatsioon“ puhul täiendatakse 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
lõppkasutajale ja turule lähedal läbi viidava 
tegevusega, näiteks esitluste või 
katseprojektidega või kontseptsiooni 
tõestamisega; see ei hõlma aga 
teadusuuringute ja innovatsiooni etapi 
järgset turustamistegevust. Samuti 
toetatakse nõudlust mõjutavat tegevust, mis 
aitab kiirendada suure hulga eri uuenduste 
kasutuselevõttu ja levikut. Rõhk seatakse 

Sammaste „Konkurentsivõime“ ning 
„Avatud innovatsioon“ puhul täiendatakse 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
lõppkasutajale ja turule lähedal läbi viidava 
tegevusega, näiteks esitluste või 
katseprojektidega või kontseptsiooni 
tõestamisega; see ei hõlma aga 
teadusuuringute ja innovatsiooni etapi 
järgset turustamistegevust. Samuti 
toetatakse nõudlust mõjutavat tegevust, mis 
aitab kiirendada suure hulga eri uuenduste 
kasutuselevõttu ja levikut. Rõhk seatakse 
ettekirjutusteta projektikonkurssidele.
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ettekirjutusteta projektikonkurssidele.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sambas „Üleilmsed probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ lõimitakse 
programmist „Horisont 2020“ saadud 
kogemustest lähtuvalt sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonna tegevused, 
sealhulgas konkreetsel eesmärgil tehtavad 
ja eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja 
merendusuuringuid ja sellealast 
innovatsiooni hõlmavate tegevuste 
läbiviimisel strateegilist ja terviklikku 
lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sisu on üle viidud muudatusettepanekusse, mis puudutab I lisa esimest lõiku.

Muudatusettepanek 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sambas „Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 

Sambas „Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 
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lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonna tegevused, sealhulgas 
konkreetsel eesmärgil tehtavad ja 
eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonna tegevused, sealhulgas 
konkreetsetes sekkumisvaldkondades ja
konkreetsel eesmärgil tehtavad ja 
eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sambas „Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 
lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonna tegevused, sealhulgas 
konkreetsel eesmärgil tehtavad ja 
eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Sambas „Ühiskonnaprobleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 
lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
ning disaini valdkonna tegevused, 
sealhulgas konkreetsel eesmärgil tehtavad 
ja eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Or. es

Muudatusettepanek 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sambas „Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 
lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonna tegevused, sealhulgas 
konkreetsel eesmärgil tehtavad ja 
eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste
kohustustega.

Sambas „Ühiskondlikud probleemid ja 
tööstuse konkurentsivõime“ lõimitakse 
programmist „Horisont 2020“ saadud 
kogemustest lähtuvalt sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonna tegevused, 
sealhulgas konkreetsel eesmärgil tehtavad 
ja eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sambas „Üleilmsed probleemid ja tööstuse
konkurentsivõime“ lõimitakse programmist 
„Horisont 2020“ saadud kogemustest 
lähtuvalt sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
valdkonna tegevused, sealhulgas 
konkreetsel eesmärgil tehtavad ja 
eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Sambas „Konkurentsivõime“ lõimitakse 
programmist „Horisont 2020“ saadud 
kogemustest lähtuvalt sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonna tegevused, 
sealhulgas konkreetsel eesmärgil tehtavad 
ja eritegevused täielikult kõikide 
teemavaldkondade lõikes. Samal viisil 
rakendatakse mere- ja merendusuuringuid 
ja sellealast innovatsiooni hõlmavate 
tegevuste läbiviimisel strateegilist ja 
terviklikku lähenemisviisi kooskõlas ELi 
integreeritud merenduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ja rahvusvaheliste 
kohustustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 597
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020“ raames 
toetatavaid tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi 
toetatakse jätkuvalt ka programmi 
„Euroopa horisont“ raames. Muid 
tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi, kui 
neid on, toetatakse raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ raames kui tulevaste 
ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste väljatöötamisele 
suunatud missioone, kuna neil on 
missioonidega olulisi ühisjooni.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sisu on üle viidud muudatusettepanekusse, mis puudutab I lisa esimest lõiku.

Muudatusettepanek 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020“ raames 
toetatavaid tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi 
toetatakse jätkuvalt ka programmi 
„Euroopa horisont“ raames. Muid tulevaste 
ja kujunemisjärgus tehnoloogialahenduste 
juhtalgatusi, kui neid on, toetatakse 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
raames kui tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste väljatöötamisele 
suunatud missioone, kuna neil on 

Programmi „Horisont 2020“ raames 
toetatavaid tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi, mille 
vajalikkus liidu jaoks on tõestatud, millel 
on selge ELi lisaväärtus, mis aitavad ELi 
globaalse konkurentsivõime 
suurendamisele palju kaasa, tugevdavad 
ELi teadmusbaasi ja aitavad suurendada 
ELi kodanike heaolu, toetatakse ka 
programmi „Euroopa horisont“ raames. 
Muid tulevaste ja kujunemisjärgus 
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missioonidega olulisi ühisjooni. tehnoloogialahenduste juhtalgatusi, kui 
neid on, toetatakse raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ raames kui tulevaste ja 
kujunemisjärgus tehnoloogialahenduste 
väljatöötamisele suunatud missioone, kuna 
neil on missioonidega olulisi ühisjooni.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Barbara Kappel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020“ raames 
toetatavaid tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi 
toetatakse jätkuvalt ka programmi 
„Euroopa horisont“ raames. Muid tulevaste 
ja kujunemisjärgus tehnoloogialahenduste 
juhtalgatusi, kui neid on, toetatakse
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
raames kui tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste väljatöötamisele 
suunatud missioone, kuna neil on 
missioonidega olulisi ühisjooni.

Programmi „Horisont 2020“ raames 
toetatavaid tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste juhtalgatusi 
toetatakse jätkuvalt ka programmi 
„Euroopa horisont“ raames. Muid tulevaste 
ja kujunemisjärgus tehnoloogialahenduste 
juhtalgatusi, kui neid on, võib toetada
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
raames kui tulevaste ja kujunemisjärgus 
tehnoloogialahenduste väljatöötamisele 
suunatud missioone, kuna neil on 
missioonidega olulisi ühisjooni.

Or. en

Selgitus

Tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogialahenduste juhtalgatused on põhimõttelt küll 
missioonidega sarnased, kuid olemasolevaid algatusi ei saa automaatselt missiooniks ümber 
nimetada.

Muudatusettepanek 600
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja tehnoloogiakoostöö alane Teadus- ja tehnoloogiakoostöö alane 
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dialoog ELi rahvusvaheliste partneritega ja 
poliitiline dialoog maailma suuremate 
piirkondadega aitavad oluliselt kaasa 
koostöövõimaluste süstemaatilisele 
kindlakstegemisele, mis koos riigi- või 
piirkonnapõhise eristamisega hõlbustab 
prioriteetide seadmist.

dialoog ELi rahvusvaheliste partneritega ja 
poliitiline dialoog maailma suuremate 
piirkondadega aitavad oluliselt kaasa 
koostöövõimaluste süstemaatilisele 
kindlakstegemisele, mis koos riigi- või 
piirkonnapõhise eristamisega hõlbustab 
prioriteetide seadmist. Dialoogid 
tuginevad nõuetekohasele 
konsulteerimisele liikmesriikidega ning
samuti avaliku ja erasektori 
teaduspartneritega.

Or. fr

Muudatusettepanek 601
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja tehnoloogiakoostöö alane 
dialoog ELi rahvusvaheliste partneritega ja 
poliitiline dialoog maailma suuremate 
piirkondadega aitavad oluliselt kaasa 
koostöövõimaluste süstemaatilisele 
kindlakstegemisele, mis koos riigi- või 
piirkonnapõhise eristamisega hõlbustab 
prioriteetide seadmist.

Teadus- ja tehnoloogiakoostöö ELi 
rahvusvaheliste partneritega ja poliitiline 
dialoog maailma suuremate piirkondadega 
aitavad oluliselt kaasa koostöövõimaluste 
süstemaatilisele kindlakstegemisele, mis 
koos riigi- või piirkonnapõhise 
eristamisega hõlbustab prioriteetide 
seadmist.

Or. en

Muudatusettepanek 602
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) on 
keskendunud innovatsiooni 
ökosüsteemidele, sobitub ta loomulikul 
teel raamprogrammi „Euroopa horisont“ 

välja jäetud
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sambasse „Avatud innovatsioon“, EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kavandamisel aga viiakse need 
strateegilise planeerimise käigus 
vastavusse sambaga „Üleilmsed 
probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“.

Or. en

Selgitus

Sisu on üle viidud muudatusettepanekusse, mis puudutab I lisa esimest lõiku.

Muudatusettepanek 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) on 
keskendunud innovatsiooni 
ökosüsteemidele, sobitub ta loomulikul teel 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
sambasse „Avatud innovatsioon“, EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kavandamisel aga viiakse need strateegilise 
planeerimise käigus vastavusse sambaga 
„Üleilmsed probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“.

Kuna Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) on 
keskendunud innovatsiooni 
ökosüsteemidele, sobitub ta loomulikul teel 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
sambasse „Avatud innovatsioon“, EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kavandamisel aga viiakse need strateegilise 
planeerimise käigus vastavusse sambaga 
„Ühiskondlikud probleemid ja tööstuse 
konkurentsivõime“.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
toetatakse sihtotstarbeliselt avatud 

Raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
toetatakse sihtotstarbeliselt avatud 
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juurdepääsu teaduspublikatsioonidele, 
teadmusvaramutele ja muudele 
andmeallikatele. Koostöös teiste ELi 
programmidega toetatakse tulemuste ja 
teadmiste levitamise meetmeid, sealhulgas 
tulemuste ja andmete koondamist ja 
ettevalmistamist sihtrühmadele ja 
võrgustikele sobivas keeles ja vormis nii 
kodanike, tööstussektori, haldusasutuste, 
teadusasutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kui ka 
poliitikakujundajate jaoks. Selleks võib 
raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
kasutada kõrgtehnoloogiat ja 
teabekogumisvahendeid.

juurdepääsu teaduspublikatsioonidele, 
teadmusvaramutele ja muudele 
andmeallikatele. Koostöös teiste ELi 
programmidega toetatakse tulemuste ja 
teadmiste levitamise meetmeid, sealhulgas 
tulemuste ja andmete koondamist ja 
ettevalmistamist sihtrühmadele ja 
võrgustikele sobivas keeles ja vormis nii 
kodanike, tööstussektori, haldusasutuste, 
teadusasutuste, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kui ka 
poliitikakujundajate jaoks. Selleks võib 
raamprogrammis „Euroopa horisont“ 
kasutada kõrgtehnoloogiat ja 
teabekogumisvahendeid.
Komisjon võtab kasutusele vahendi, mille 
kaudu avaldatakse reaalajas programmi 
elluviimist puudutav teave, sh osalejate, 
rahastamissummade, tulemuste ja 
turulejõudmise andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 605
David Borrelli

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetatakse asjakohaselt mehhanisme 
potentsiaalsete taotlejate teavitamiseks 
programmist (nt riiklikud kontaktpunktid).

Toetatakse asjakohaselt mehhanisme 
potentsiaalsete taotlejate teavitamiseks 
programmist. Komisjon loob programmi 
„Euroopa horisont“ olulise elemendina 
kontaktpunktide süsteemi, mis põhineb 
varasema raamprogrammi kogemustel, 
tagamaks et programm saaks tuntuks ja 
selles osalemiseks oleks kõigil võimalikel 
taotlejatel, olenemata sektorist või 
teadusharust, kiiresti taotlus esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Miapetra Kumpula-Natri
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab ulatuslikud meetmed 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
tulemuste ja kogutud teadmiste 
kasutamiseks. Sellega kiirendatakse 
tulemuste kasutuselevõttu ja turulejõudmist 
ning võimendatakse programmi mõju.

Komisjon kehtestab ulatuslikud meetmed 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
tulemuste ja kogutud teadmiste 
kasutamiseks. Sellega kiirendatakse 
tulemuste kasutuselevõttu ja turulejõudmist 
ning võimendatakse programmi mõju. 
Eritähelepanu pööratakse uutele ja 
tekkivatele murrangulistele uuendustele, 
mida rahastatakse Euroopa 
innovatsiooninõukogu kaudu, ja nende 
uuenduste skaleeritavusele.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 
võetavad meetmed enneolematu ulatusega 
rahvusvahelise koostöö raames muude 
maailma riikide ja piirkondade 
meetmetega. Partnereid kõikjalt maailmast 
kutsutakse vastastikuse kasu saamise 
eesmärgil ühinema ELi jõupingutustega 
lahutamatu osana algatustest, millega 
toetatakse ELi meetmeid kestlikkuse, 
tõhustatud teadusuuringute, tipptasemel 
innovatsiooni ja konkurentsivõime 
edendamiseks.

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 
võetavad meetmed enneolematu ulatusega 
rahvusvahelise koostöö raames muude 
maailma riikide ja piirkondade 
meetmetega, et kujundada ühine tulevik, 
mis põhineb kestlikul arengul ning 
ühendab teadmised taristuga, et toetada 
mõlemas valdkonnas võetavaid meetmeid. 
Partnereid kõikjalt maailmast, sh teadus-
ja haridusvaldkonna partnerid, ettevõtjad, 
valitsused ja valitsusvälised 
organisatsioonid, kutsutakse vastastikuse 
kasu saamise eesmärgil ühinema ELi 
jõupingutustega lahutamatu osana 
algatustest, millega toetatakse ELi 
meetmeid kestlikkuse, tõhustatud 
teadusuuringute, tipptasemel innovatsiooni 
ja konkurentsivõime edendamiseks. 
Partnerite vahel toimuva rahvusvahelise 
teadmus-, võimekus- ja taristusiirde 
tulemusel tekivad ühised tegutsemisviisid 
ja ühine õiguskord, mis toob kõigile 
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koostoimelise kaubavahetuse.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Nadine Morano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 
võetavad meetmed enneolematu ulatusega 
rahvusvahelise koostöö raames muude 
maailma riikide ja piirkondade 
meetmetega. Partnereid kõikjalt maailmast 
kutsutakse vastastikuse kasu saamise 
eesmärgil ühinema ELi jõupingutustega 
lahutamatu osana algatustest, millega 
toetatakse ELi meetmeid kestlikkuse, 
tõhustatud teadusuuringute, tipptasemel 
innovatsiooni ja konkurentsivõime 
edendamiseks.

Suurema mõju saavutamiseks ühildatakse 
võetavad meetmed enneolematu ulatusega 
rahvusvahelise koostöö raames muude 
maailma riikide ja piirkondade 
meetmetega. Partnereid kõikjalt maailmast 
kutsutakse vastastikuse kasu saamise 
eesmärgil ühinema ELi jõupingutustega 
lahutamatu osana algatustest, millega 
toetatakse ELi meetmeid kestlikkuse, 
tõhustatud teadusuuringute, tipptasemel 
innovatsiooni ja konkurentsivõime 
edendamiseks. Tulemuste 
maksimeerimiseks nähakse 
koostöölepingutega ette eesmärkide ja 
eelarvete täielik kooskõlastamine 
rahvusvaheliste partneritega.

Or. fr

Muudatusettepanek 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvahelises koostöös osalemisel ja 
kokkulepete sõlmimisel tuleb täielikult 
austada inimõigusi ja järgida ELi 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheliste ühismeetmetega tagatakse 
tõhus tegelemine üleilmsete ühiskondlike 
probleemidega, kestliku arengu eesmärkide 
järgimine, ligipääs maailma parimatele 
talentidele, eksperditeadmistele ja 
ressurssidele ning suurem pakkumine ja 
nõudlus seoses uuenduslike lahendustega.

Rahvusvaheliste ühismeetmetega tagatakse 
tõhus tegelemine üleilmsete ühiskondlike 
probleemidega, kestliku arengu eesmärkide 
järgimine, ligipääs maailma parimatele 
talentidele, eksperditeadmistele ja 
ressurssidele ning suurem pakkumine ja 
nõudlus seoses uuenduslike lahendustega. 
Et saavutada ühised eesmärgid, milleks 
tuleb teha rahvusvahelist koostööd, 
seatakse sisse rahvusvaheline koostöö. Nii 
on Euroopa teadlastel lihtsam teha 
koostööd valdkonna parimate teadlastega.

Or. en

Muudatusettepanek 611
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheliste ühismeetmetega tagatakse 
tõhus tegelemine üleilmsete ühiskondlike 
probleemidega, kestliku arengu 
eesmärkide järgimine, ligipääs maailma 
parimatele talentidele, eksperditeadmistele 
ja ressurssidele ning suurem pakkumine ja 
nõudlus seoses uuenduslike lahendustega.

Rahvusvaheliste ühismeetmetega tagatakse 
tõhus tegelemine üleilmsete ühiskondlike 
ülesannetega, mis tulenevad kestliku 
arengu eesmärkidest ja Pariisi 
kokkuleppest, ligipääs maailma parimatele 
talentidele, eksperditeadmistele ja 
ressurssidele ning suurem pakkumine ja 
nõudlus seoses uuenduslike lahendustega.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Patrizia Toia
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandjuhul, kui see on parimate 
kättesaadavate ekspertide kasutamise 
nõudest ja/või pädevate ekspertide 
piiratud arvust tulenevalt põhjendatud, 
võivad hindamiskomiteed abistavad või 
selle liikmeks olevad sõltumatud 
eksperdid hinnata konkreetseid taotlusi, 
mille suhtes nad on deklareerinud oma 
võimalikku huvi. Sellisel juhul võtab 
komisjon või rahastamisasutus kõik 
vajalikud parandusmeetmed, et tagada 
hindamisprotsessi usaldusväärsus. Sellest 
lähtutakse ka hindamisprotsessi 
haldamisel: hindamine hõlmab ka eri 
ekspertide omavahelise suhtlemise etappi.  
Hindamiskomitee võtab rahastamiseks 
sobivate taotluste kindlakstegemisel 
arvesse konkreetseid asjaolusid.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Tuleb kõrvale jätta kõik meetmed, mis võivad tekitada kasvõi üheainsa võimaluse huvide 
konfliktiks.

Muudatusettepanek 613
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – lõik 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandjuhul, kui see on parimate 
kättesaadavate ekspertide kasutamise 
nõudest ja/või pädevate ekspertide 
piiratud arvust tulenevalt põhjendatud, 
võivad hindamiskomiteed abistavad või 
selle liikmeks olevad sõltumatud 
eksperdid hinnata konkreetseid taotlusi, 
mille suhtes nad on deklareerinud oma 

välja jäetud
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võimalikku huvi. Sellisel juhul võtab 
komisjon või rahastamisasutus kõik 
vajalikud parandusmeetmed, et tagada 
hindamisprotsessi usaldusväärsus. Sellest 
lähtutakse ka hindamisprotsessi 
haldamisel: hindamine hõlmab ka eri 
ekspertide omavahelise suhtlemise etappi.  
Hindamiskomitee võtab rahastamiseks 
sobivate taotluste kindlakstegemisel 
arvesse konkreetseid asjaolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

AVATUDTEADUS I TIPPTASEMEL TEADUS

Or. en

Muudatusettepanek 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes viisil toimuva majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise arengu keskmes 
on otsingud murrangute saavutamiseks 
mõistmises ja teadmiste omandamises, 
selleks vajalikud maailmatasemel vahendid 
– sealhulgas teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna füüsilised ja 
teadmustaristud ning võimalused 
teadmiste avalikuks levitamiseks ja 
jagamiseks – ning piisav hulk tipptasemel 
teadlasi.

Mis tahes viisil toimuva majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise arengu keskmes 
on piisav hulk andekaid teadlasi ja 
innovaatoreid, otsingud murrangute 
saavutamiseks mõistmises ja teadmiste 
omandamises, selleks vajalikud 
maailmatasemel vahendid – sealhulgas 
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna 
füüsilised ja e-taristud ning võimalused 
teadmiste avalikuks levitamiseks ja 
jagamiseks.

Or. en
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Selgitus

Esmatähtsad peaksid olema inimressursid, st teadlased ja innovaatorid.

Muudatusettepanek 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avatud tipptasemel teadus on lahutamatult 
seotud maailma parimate uuendusteni 
jõudmisega. Paradigmade muutumist
teaduses ja tehnoloogias loetakse 
tootlikkuse, konkurentsivõime ja jõukuse 
kasvu ning säästva arengu ja sotsiaalse
progressi peamiseks tõukejõuks. Sellised 
paradigmamuutused on varem tavaliselt 
tekkinud avaliku sektori teadusbaasi 
põhjal ja alles seejärel pannud aluse täiesti 
uutele tööstus- ja majandusharudele.

Maailma parimate uuendusteni jõudmine
on lahutamatult seotud kvaliteetse avatud 
teaduse arenguga. Paradigmade 
muutumine teaduses, tehnoloogias ja 
sotsiaalvaldkonnas võib hoolsa ja targa 
juhtimise korral olla peamine ajend, mis 
soodustab kaasavat sotsiaalset progressi, 
kõige hiljem 2050. aastaks neutraalse 
kasvuhoonegaaside heitega majandusele 
üleminekut, jõukust, konkurentsivõimet ja 
rikkuse ühtlasemat jaotumist. Sellised 
paradigmamuutused on varem tavaliselt 
tekkinud avaliku sektori rahastatud 
teadustegevuses ja alles seejärel pannud 
aluse laiaulatuslikule ühiskondlikule 
progressile.

Or. en

Selgitus

Uuendustegevus sõltub teadustegevusest ja on selle tulemus, mitte vastupidi. Peale selle ei 
meeldi meile arusaam sellest, et paradigmade muutmine on automaatselt hea ja õiglane.

Muudatusettepanek 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avatud tipptasemel teadus on lahutamatult 
seotud maailma parimate uuendusteni 
jõudmisega. Paradigmade muutumist 
teaduses ja tehnoloogias loetakse 

Avatud tipptasemel teadus on lahutamatult 
seotud maailma parimate uuendusteni 
jõudmisega. Paradigmade muutumist 
teaduses ja tehnoloogias loetakse 
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tootlikkuse, konkurentsivõime ja jõukuse 
kasvu ning säästva arengu ja sotsiaalse 
progressi peamiseks tõukejõuks. Sellised 
paradigmamuutused on varem tavaliselt 
tekkinud avaliku sektori teadusbaasi põhjal 
ja alles seejärel pannud aluse täiesti uutele 
tööstus- ja majandusharudele.

tootlikkuse kasvu, koostöö, jõukuse, 
kestliku ja säästva arengu ning sotsiaalse 
progressi ja kaasamise peamiseks 
tõukejõuks. Sellised paradigmamuutused 
on varem tavaliselt tekkinud avaliku 
sektori teadusbaasi põhjal ja alles seejärel 
pannud aluse täiesti uutele tööstus- ja 
majandusharudele.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avatud tipptasemel teadus on lahutamatult 
seotud maailma parimate uuendusteni 
jõudmisega. Paradigmade muutumist 
teaduses ja tehnoloogias loetakse 
tootlikkuse, konkurentsivõime ja jõukuse 
kasvu ning säästva arengu ja sotsiaalse 
progressi peamiseks tõukejõuks. Sellised 
paradigmamuutused on varem tavaliselt 
tekkinud avaliku sektori teadusbaasi põhjal 
ja alles seejärel pannud aluse täiesti uutele 
tööstus- ja majandusharudele.

Avatud tipptasemel teadus on lahutamatult 
seotud maailma parimate uuendusteni 
jõudmisega. Paradigmade muutumist 
teaduses ja tehnoloogias loetakse 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja jõukuse kasvu ning 
säästva arengu ja sotsiaalse progressi 
peamiseks tõukejõuks. Sellised 
paradigmamuutused on varem tavaliselt 
tekkinud avaliku sektori teadusbaasi põhjal 
ja alles seejärel pannud aluse täiesti uutele 
tööstus- ja majandusharudele.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori investeeringud 
teadusuuringutesse, eelkõige ülikoolide 
ning riiklike teadusasutuste ja 
teadussüsteemi kaudu, on sageli 

Avaliku sektori investeeringud 
teadusuuringutesse, eelkõige ülikoolide 
ning riiklike teadusasutuste ja 
teadussüsteemi kaudu, on sageli 
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pikaajalisemad ja suurema riskiga ning 
täiendavad erasektori tegevust. Peale selle 
luuakse nende investeeringutega oskusi, 
teadmisi ja kogemusi, uusi meetodeid ja 
teadusaparatuuri, samuti võrgustikke 
uusimate teadmiste edastamiseks.

pikaajalisemad ja suurema riskiga, mida 
täiendatakse ja rakendatakse erasektori 
tegevusega. Peale selle luuakse nende 
investeeringutega kõrgelt kvalifitseeritud 
inimressurssi, teadmisi ja kogemusi, uusi 
meetodeid ja teadusaparatuuri, samuti 
võrgustikke uusimate teadmiste 
edastamiseks.

Or. en

Selgitus

Inimressursside osatähtsuse tugev, karm ja pidev alahindamine on paradoksaalne.

Muudatusettepanek 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa teadus ja teadlased on olnud ja on 
jätkuvalt paljudes valdkondades esirinnas. 
Ent me ei saa võtta sellist olukorda
enesestmõistetavana. On palju tõendeid 
selle kohta, et teadusuuringute tempo 
kasvades suureneb ka esikoha pärast 
konkureerivate riikide arv. Selliste 
tavapäraste konkurentide nagu Ameerika 
Ühendriikide kõrvale on ilmumas 
niisugused majandushiiud nagu Hiina ja 
India, maailma hiljuti industrialiseerunud 
piirkondade riigid ning riigid, kelle 
valitsused saavad aru teadusuuringutesse 
investeerimisest tulenevast mitmel eri viisil 
avalduvast suurest kasust.

Euroopa teadlased ja nende teadustööd on 
olnud ja on jätkuvalt paljudes 
valdkondades esirinnas. Ent sellist 
olukorda ei saa võtta enesestmõistetavana. 
On palju tõendeid selle kohta, et 
teadusuuringute tempo kasvades suureneb 
ka esikoha pärast konkureerivate riikide 
arv. Selliste tavapäraste konkurentide nagu 
Ameerika Ühendriikide kõrvale on 
ilmumas niisugused majandushiiud nagu 
Hiina, India ja Lõuna-Korea, maailma 
hiljuti industrialiseerunud piirkondade 
riigid ning riigid, kelle valitsused saavad 
aru teadusuuringutesse investeerimisest 
tulenevast mitmel eri viisil avalduvast 
suurest kasust.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehkki EL on teaduspublikatsioonide 
arvult endiselt maailmas esikohal, toimub 
liidus eelkõige teadmiste „masstootmine“, 
kuna ELi suurust silmas pidades on siin 
maailmatasemel tippkeskusi suhteliselt 
vähe ning on suuri piirkondi, kus 
tulemused on keskmised või kehvad. 
USAga ja nüüd juba teataval määral ka 
Hiinaga võrrelduna järgib EL üldjoontes 
praegugi „jagatud tippteaduse“ mudelit, 
mille puhul ressursid on jaotunud suurema 
arvu teadlaste ja teadusasutuste vahel. 
Teine probleem seisneb selles, et paljudes 
ELi riikides ei pakuta avalikus sektoris 
parimatele teadlastele ikka veel piisavalt 
atraktiivseid tingimusi. Need tegurid 
muudavad Euroopa üleilmses konkurentsis 
andekate teadlaste jaoks suhteliselt 
väheatraktiivseks.

EL on üks suurimaid 
teaduspublikatsioonide avaldajaid
maailmas. USAga ja nüüd juba teataval 
määral ka Hiinaga võrrelduna järgib EL 
„jagatud tippteaduse“ mudelit, mille puhul 
ressursid on jaotunud suurema arvu 
teadlaste ja teadusasutuste vahel. Teine 
probleem seisneb selles, et paljudes ELi 
riikides ei pakuta avalikus sektoris 
parimatele teadlastele ikka veel piisavalt 
atraktiivseid tingimusi. Need tegurid 
muudavad Euroopa üleilmses konkurentsis 
andekate teadlaste jaoks suhteliselt 
väheatraktiivseks.

Or. en

Muudatusettepanek 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehkki EL on teaduspublikatsioonide arvult 
endiselt maailmas esikohal, toimub liidus
eelkõige teadmiste „masstootmine“, kuna 
ELi suurust silmas pidades on siin 
maailmatasemel tippkeskusi suhteliselt 
vähe ning on suuri piirkondi, kus 
tulemused on keskmised või kehvad. 
USAga ja nüüd juba teataval määral ka 
Hiinaga võrrelduna järgib EL üldjoontes 
praegugi „jagatud tippteaduse“ mudelit, 
mille puhul ressursid on jaotunud suurema
arvu teadlaste ja teadusasutuste vahel. 
Teine probleem seisneb selles, et paljudes 
ELi riikides ei pakuta avalikus sektoris 
parimatele teadlastele ikka veel piisavalt 

EL on teaduspublikatsioonide arvult 
endiselt maailmas esikohal. Liidus toimub 
eelkõige teadmiste „masstootmine“, mille 
kohaselt järgitakse „jagatud tippteaduse“ 
mudelit, mille puhul ressursid on jaotunud 
suhteliselt suure arvu teadlaste ja 
teadusasutuste vahel. Paljudes ELi 
riikides jäävad avaliku sektori 
teadusuuringutesse tehtavad 
investeeringud põhjendamatult alla 
vastuvõetavat piiri, mistõttu puuduvad 
piisavalt atraktiivsed tingimused 
parimatele teadlastele. Need viimasena 
mainitud tegurid vähendavad Euroopa
suhtelist atraktiivsust üleilmses 
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atraktiivseid tingimusi. Need tegurid 
muudavad Euroopa üleilmses konkurentsis 
andekate teadlaste jaoks suhteliselt 
väheatraktiivseks.

konkurentsis andekate teadlaste hulgas.

Or. en

Selgitus

Oleme tugevalt „jagatud tippteaduse“ mudeli vastu, kuna sel on negatiivne mõju 
ülemaailmsele konkurentsivõimele. See väide EI OLE kindlasti tõenduspõhine. USAs võib ka 
leida tippteadust keskustest eemal asuvates ülikoolides ja teadusuuringute keskustes. Peale 
selle on kõnealune kontseptsioon vastupidine enamiku liikmesriikide ja assotsieerunud riikide 
poliitikale levitada tipptasemel teadmisi üle kogu nende piirkondade (vt. näiteks Saksamaa 
poliitikapõhimõtet idaosas asuvates liidumaades). 

Muudatusettepanek 623
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehkki EL on teaduspublikatsioonide arvult 
endiselt maailmas esikohal, toimub liidus 
eelkõige teadmiste „masstootmine“, kuna 
ELi suurust silmas pidades on siin 
maailmatasemel tippkeskusi suhteliselt 
vähe ning on suuri piirkondi, kus 
tulemused on keskmised või kehvad. 
USAga ja nüüd juba teataval määral ka 
Hiinaga võrrelduna järgib EL üldjoontes 
praegugi „jagatud tippteaduse“ mudelit, 
mille puhul ressursid on jaotunud suurema 
arvu teadlaste ja teadusasutuste vahel. 
Teine probleem seisneb selles, et paljudes 
ELi riikides ei pakuta avalikus sektoris 
parimatele teadlastele ikka veel piisavalt 
atraktiivseid tingimusi. Need tegurid 
muudavad Euroopa üleilmses konkurentsis 
andekate teadlaste jaoks suhteliselt 
väheatraktiivseks.

Ehkki EL on teaduspublikatsioonide arvult 
endiselt maailmas esikohal, toimub liidus 
eelkõige teadmiste „masstootmine“, kuna 
ELi suurust silmas pidades on siin 
maailmatasemel tippkeskusi suhteliselt 
vähe ning on suuri piirkondi, kus 
tulemused on keskmised või kehvad. 
USAga ja nüüd juba teataval määral ka 
Hiinaga võrrelduna järgib EL üldjoontes 
praegugi „jagatud tippteaduse“ mudelit, 
mille puhul ressursid on jaotunud suurema 
arvu teadlaste ja teadusasutuste vahel. 
Teine probleem seisneb selles, et paljudes 
ELi riikides ei pakuta avalikus sektoris 
parimatele teadlastele ikka veel piisavalt 
atraktiivseid tingimusi. Need tegurid 
muudavad Euroopa üleilmses konkurentsis 
andekate teadlaste jaoks suhteliselt 
väheatraktiivseks. Sellest tulenevalt tuleks 
programm "Euroopa horisont" 
kujundada eesmärgiga edendada veelgi 
Euroopa tipptaset.

Or. en
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Muudatusettepanek 624
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maailma teadusmaastik areneb kiiresti ja 
muutub järjest multipolaarsemaks, kuna 
üha rohkem tärkava majandusega riike –
eelkõige Hiina – suurendab oma 
teadustoodangut. Kui aastal 2000 langes 
ELi ja USA arvele ligikaudu kaks 
kolmandikku maailmas teadus- ja 
arendustegevusele tehtud kulutustest, oli 
see osakaal langenud 2013. aastaks vähem 
kui pooleni.

Maailma teadusmaastik areneb kiiresti ja 
muutub järjest multipolaarsemaks, kuna 
üha rohkem tärkava majandusega riike –
eelkõige Hiina – suurendab oma 
teadustoodangut. Kui aastal 2000 langes 
ELi ja USA arvele ligikaudu kaks 
kolmandikku maailmas teadus- ja 
arendustegevusele tehtud kulutustest, oli 
see osakaal langenud 2013. aastaks vähem 
kui pooleni. Euroopa 
innovatsioonitegevuse tulemustabel 2018 
näitab, et avalikud kulutused teadus- ja 
arendustegevusele Euroopas jäävad alla 
2010. aasta taseme ning täitmata jääb 
pikaajaline eesmärk investeerida 3% 
SKPst teadus- ja arendustegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) toetab 
parimaid teadlasi paindliku pikaajalise 
rahastamise teel, et võimaldada teha 
paljulubavaid, ent kõrge riskiastmega 
murrangulisi teadusuuringuid. ERC 
tegutseb autonoomselt ning seda juhib 
kõige mainekamatest ning asjakohaste 
teadmiste ja taustaga teadlastest ja 
inseneridest koosnev sõltumatu 
teadusnõukogu.  ERC saab tugineda 
suuremale arvule talentidele ja ideedele, 

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) toetab 
andekaid teadlasi paindliku pikaajalise 
rahastamise teel, et võimaldada teha 
paljulubavaid, ent kõrge riskiastmega 
murrangulisi teadusuuringuid. ERC 
tegutseb autonoomselt ning seda juhib 
kõige mainekamatest ning asjakohaste 
teadmiste ja taustaga teadlastest ja 
inseneridest koosnev sõltumatu, sooliselt ja 
teadusharude poolest tasakaalus
teadusnõukogu. ERC saab tugineda 
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kui ükski riiklik kava seda võimaldaks, 
edendades tipptaset selle kaudu, et paneb 
parimad teadlased ja parimad ideed 
omavahel konkureerima.

suuremale arvule talentidele ja ideedele, 
kui ükski riiklik kava seda võimaldaks, 
edendades kvaliteetseid teadusuuringuid 
kõigis teadusvaldkondades selle kaudu, et 
paneb parimad teadlased ja parimad ideed 
konkureerima ning koostööd tegema kogu 
inimühiskonna arengu nimel.

Or. en

Muudatusettepanek 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) toetab 
parimaid teadlasi paindliku pikaajalise 
rahastamise teel, et võimaldada teha 
paljulubavaid, ent kõrge riskiastmega 
murrangulisi teadusuuringuid. ERC 
tegutseb autonoomselt ning seda juhib 
kõige mainekamatest ning asjakohaste 
teadmiste ja taustaga teadlastest ja 
inseneridest koosnev sõltumatu 
teadusnõukogu.  ERC saab tugineda 
suuremale arvule talentidele ja ideedele, 
kui ükski riiklik kava seda võimaldaks, 
edendades tipptaset selle kaudu, et paneb 
parimad teadlased ja parimad ideed 
omavahel konkureerima.

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) toetab 
parimaid teadlasi, pöörates erilist 
tähelepanu noortele teadlastele, paindliku 
pikaajalise rahastamise teel, et võimaldada 
teha paljulubavaid, ent kõrge riskiastmega 
murrangulisi teadusuuringuid. ERC 
tegutseb autonoomselt ning seda juhib 
kõige mainekamatest ning asjakohaste 
teadmiste ja taustaga teadlastest ja 
inseneridest koosnev sõltumatu 
teadusnõukogu. ERC saab tugineda 
suuremale arvule talentidele ja ideedele, 
kui ükski riiklik kava seda võimaldaks, 
edendades tipptaset selle kaudu, et paneb 
parimad teadlased ja parimad ideed 
omavahel konkureerima.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC rahastatavatel teedrajavatel uuringutel 
on oluline otsene mõju, mis avaldub 

ERC rahastatavatel teedrajavatel uuringutel 
peaks olema oluline mõju, mis avaldub 
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teadmiste piiride avardumises ning selle 
tulemusena uute ja sageli ootamatute 
tulemuste saavutamises teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas ning uute 
uurimissuundade tekkes.  See omakorda 
võimaldab luua uusi pöördelisi ideid 
innovatsiooni ja ärilise leidlikkuse 
edendamiseks ning ühiskondlike 
probleemide lahendamiseks. ERC avaldab 
ka olulist struktuurset mõju, parandades 
Euroopa teadussüsteemi kvaliteeti 
suuremas ulatuses kui vaid otseselt ERC 
rahastatavate meetmete ja teadlaste kaudu. 
ERC rahastatavate meetmete ja teadlaste 
näol seatakse inspireeriv siht Euroopa 
teedrajavate uuringute jaoks, suurendatakse 
nende nähtavust ja muudetakse need 
maailma parimatele teadlastele 
atraktiivsemaks nii töökoha kui ka 
koostöövõimaluste mõttes. ERC 
uurimistoetuse saajate võõrustamise 
prestiižikus loob Euroopa ülikoolide ja 
teadusasutuste vahel konkurentsi 
tippteadlaste jaoks kõige atraktiivsemate 
tingimuste pakkumisel ning võib kaudselt 
aidata neil hinnata oma tugevusi ja nõrkusi 
ning viia läbi reforme.

teadmiste piiride avardumises ning selle 
tulemusena uute ja sageli ootamatute 
tulemuste saavutamises teaduse ja 
tehnoloogia valdkonnas ja ühiskonnas
ning uute uurimissuundade tekkes. See 
võib omakorda luua uusi pöördelisi ideid 
innovatsiooni ja ärilise leidlikkuse 
edendamiseks ning ühiskondlike 
probleemide lahendamiseks. ERC avaldab 
ka olulist struktuurset mõju, parandades 
Euroopa teadussüsteemi kvaliteeti 
suuremas ulatuses kui vaid otseselt ERC 
rahastatavate meetmete ja teadlaste kaudu. 
ERC rahastatavate meetmete ja teadlaste 
näol seatakse inspireeriv siht Euroopa 
teedrajavate uuringute jaoks, suurendatakse 
nende nähtavust ja muudetakse need 
maailma parimatele teadlastele 
atraktiivsemaks nii töökoha kui ka 
koostöövõimaluste mõttes. ERC 
uurimistoetuse saajate võõrustamise 
prestiižikus loob Euroopa ülikoolide ja 
teadusasutuste vahel konkurentsi 
tippteadlaste jaoks kõige atraktiivsemate 
tingimuste pakkumisel ning võib kaudselt 
aidata neil hinnata oma tugevusi ja nõrkusi 
ning viia läbi reforme.

Or. en

Selgitus

Kvaliteetseid, tipptasemel teadusuuringuid sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas ei 
tohiks kunagi unustada.

Muudatusettepanek 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahe USA ja ELi riikide teadusuuringute 
tulemuslikkuses on ERC loomisest 
möödunud 10 aasta jooksul vähenenud.
ERC rahastab suhteliselt väikest osa 
kõikidest Euroopa teadusuuringutest, ent 
tema mõju teadusele on 

ERC rahastab suhteliselt väikest osa 
kõikidest Euroopa teadusuuringutest, ent 
tema mõju teadusele on 
ebaproportsionaalselt suur. ERC toetatud 
teadusuuringute puhul on keskmine 
tsiteerimise määr võrreldav maailma 
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ebaproportsionaalselt suur. ERC toetatud 
teadusuuringute puhul on keskmine 
tsiteerimise määr võrreldav maailma 
parimate eliitülikoolide omaga. ERC 
teadustulemused on maailma suurimate 
teadustegevuse rahastajate tulemustega 
võrreldes erakordselt head. ERC rahastab 
suurt hulka teedrajavaid uuringuid paljudes 
sellistes teadusvaldkondades, kus 
tsiteerimise määr on suurim, sealhulgas 
kiirelt arenevates valdkondades. Ehkki 
ERC rahastus on suunatud teedrajavatele 
uuringutele, on selle tulemusena võetud 
arvukalt patente.

parimate eliitülikoolide omaga. ERC 
teadustulemused on võrreldavad maailma 
suurimate teadustegevuse rahastajate 
tulemustega ja mõnikord nendest isegi 
paremad. ERC rahastab suurt hulka 
teedrajavaid uuringuid paljudes sellistes 
teadusvaldkondades, kus tsiteerimise määr 
on suurim, sealhulgas kiirelt arenevates 
valdkondades.

Or. en

Selgitus

Kuna ERC uurimistoetuse saajate suhteline arv on teadlaskonna puhul väga väike, tundub 
ELi ja USA teadustegevuse tulemuste erinevuse vähendamisele avalduva süsteemse mõju 
sidumine ERC rajamisega ausalt öeldes ebareaalne.

Muudatusettepanek 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seega on selgelt näha, et ERC tõmbab oma 
projektikonkursside kaudu ligi ja rahastab 
tipptasemel teadlasi ning ERC meetmete 
abil saavutatakse esilekerkivates 
valdkondades arvukalt üleilmselt olulisi 
suure mõjuga teadustulemusi, mis viivad 
murrangute ja oluliste edusammudeni. 
ERC uurimistoetuse saajate töö on ühtlasi 
väga valdkondadevaheline ning nad
teevad rahvusvahelist koostööd ja 
avaldavad oma andmeid avatult kõikides 
teadusvaldkondades, sealhulgas sotsiaal- ja 
humanitaarteadustes.

Seega on selgelt näha, et ERC tõmbab oma 
projektikonkursside kaudu ligi ja rahastab 
tipptasemel teadlasi ning et ERC meetmete 
abil saavutatakse esilekerkivates 
valdkondades arvukalt üleilmselt olulisi 
suure mõjuga teadustulemusi, mis viivad 
murrangute ja oluliste edusammudeni. 
ERC uurimistoetuse saajad teevad 
rahvusvahelist koostööd ja avaldavad oma 
andmeid avatult kõikides 
teadusvaldkondades, sealhulgas sotsiaal- ja 
humanitaarteadustes. ERC uurimistoetuse 
saajate töö on eeldatavasti muutumas ka 
üha valdkondadevahelisemaks.

Or. en
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Selgitus

Valdkondadevahelisus on kõrgelennuline eesmärk, mille poole tasub püüelda, kuid 
tegelikkuses ollakse selle täitmisest veel kaugel.

Muudatusettepanek 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti on juba tõendeid tugevaks 
võrdlusaluseks peetavate ERC 
uurimistoetuste pikemaajalise mõju kohta 
karjäärile, kõrge kvalifikatsiooniga 
doktorikraadiga teadlaste ja doktorantide
koolitamisele, Euroopa teadusuuringute 
üleilmse nähtavuse ja prestiiži 
suurenemisele ning riikide 
teadussüsteemidele. See mõju on ELis 
järgitava jagatud tippteaduse mudeli puhul 
eriti väärtuslik, kuna ERC rahastuse 
saamine võib olla parem uuringute 
kvaliteedi näitaja kui teadusasutuse 
staatusel põhinev tunnustus ning võib olla 
kasutatav selle asemel. See võimaldab 
ambitsioonikatel üksikisikutel, asutustel, 
piirkondadel ja riikidel võtta initsiatiiv ning 
edendada neid teadusprofiile, milles nad on 
eriti tugevad.

Samuti on tõendeid tugevaks 
võrdlusaluseks peetavate ERC 
uurimistoetuste pikemaajalise mõju kohta 
karjäärile, kõrge kvalifikatsiooniga 
tunnustatud teadlaste ja doktorikraadi 
omanike koolitamisele, Euroopa 
teadusuuringute üleilmse nähtavuse ja 
prestiiži suurenemisele ning riikide 
teadussüsteemidele. See mõju on ELis 
järgitava jagatud tippteaduse mudeli puhul 
eriti väärtuslik, kuna ERC rahastuse 
saamine võib olla usaldusväärne ja 
lihtsam uuringute kvaliteedi näitaja kui 
muud praegu kasutusel olevad näitajad
ning võib olla kasutatav selle asemel. See 
võimaldab ambitsioonikatel üksikisikutel, 
asutustel, piirkondadel ja riikidel võtta 
initsiatiiv ning edendada neid 
teadusprofiile, milles nad on eriti tugevad.

Or. en

Selgitus

Peaksime võtma vastu laialdasemalt heakskiidetud ja Euroopa pärasemad definitsioonid 
kutsekvalifikatsioonide kohta teadusvaldkonnas (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors).

Ettepanekus käsitletav ERC rahastuse saamisel põhinev näitaja oleks institutsioonidele 
niikuinii staatuse märk.  Sel põhjusel muudetakse ettepanekus vastavat lauset.

Muudatusettepanek 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Ettepanek võtta vastu otsus
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I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku ja 
majandusliku mõjuga teadustulemusteni; 
seejuures seab ERC selge ja inspireeriva 
sihi nii ELis, Euroopas kui ka mujal 
maailmas tehtavate teedrajavate uuringute 
jaoks. ERC eesmärk on muuta EL maailma 
parimatele teadlastele keskkonnana 
atraktiivsemaks ja seepärast seatakse 
mõõdetavaks sihiks suurendada ELi 
publikatsioonide osakaalu maailma 1 % 
enim tsiteeritud publikatsioonide hulgas 
ning suurendada oluliselt väljaspool 
Euroopat asuvate ERC rahastatavate 
tippteadlaste arvu. ERC järgib rahastamisel 
järgmisi väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, alt-üles 
lähenemisviisi põhiselt.

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku ja 
majandusliku mõjuga teadustulemusteni; 
seejuures seab ERC selge ja inspireeriva 
sihi nii ELis, Euroopas kui ka mujal 
maailmas tehtavate teedrajavate uuringute 
jaoks. ERC eesmärk on muuta EL maailma 
parimatele teadlastele keskkonnana 
atraktiivsemaks ja seepärast seatakse 
mõõdetavaks sihiks suurendada ELi 
publikatsioonide osakaalu maailma 1 % 
enim tsiteeritud publikatsioonide hulgas 
ning suurendada oluliselt väljaspool 
Euroopat asuvate ERC rahastatavate 
tippteadlaste arvu. ERC järgib rahastamisel 
järgmisi väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, alt-üles 
lähenemisviisi põhiselt. Selleks et tagada 
uute avastuste tõhus ja kiire siire 
tegelikesse tehnoloogiatesse ja 
kaubanduslikesse toodetesse, peaks 
valitsema tasakaal alus-, rakendus- ja 
siirdeuuringute ja arendustegevuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku ja 
majandusliku mõjuga teadustulemusteni; 

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku, 
keskkondliku ja majandusliku mõjuga 
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seejuures seab ERC selge ja inspireeriva 
sihi nii ELis, Euroopas kui ka mujal 
maailmas tehtavate teedrajavate uuringute 
jaoks. ERC eesmärk on muuta EL maailma 
parimatele teadlastele keskkonnana 
atraktiivsemaks ja seepärast seatakse 
mõõdetavaks sihiks suurendada ELi 
publikatsioonide osakaalu maailma 1 % 
enim tsiteeritud publikatsioonide hulgas 
ning suurendada oluliselt väljaspool 
Euroopat asuvate ERC rahastatavate 
tippteadlaste arvu. ERC järgib rahastamisel 
järgmisi väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, alt-üles 
lähenemisviisi põhiselt.

teadustulemusteni; seejuures seab ERC 
selge ja inspireeriva sihi nii ELis, Euroopas 
kui ka mujal maailmas tehtavate 
teedrajavate uuringute jaoks. ERC eesmärk 
on muuta EL maailma parimatele 
teadlastele keskkonnana atraktiivsemaks ja 
seepärast seatakse mõõdetavaks sihiks 
suurendada ELi publikatsioonide osakaalu 
maailma 1 % enim tsiteeritud 
publikatsioonide hulgas ning suurendada 
oluliselt väljaspool Euroopat asuvate ERC 
rahastatavate väga andekate teadlaste
arvu. ERC järgib rahastamisel järgmisi 
väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
kvaliteetsed teadusuuringud, millel on 
eeldatavasti suurim mõju teaduse 
arengule. ERC tegutseb kindlaksmääratud 
prioriteetideta, alt-üles lähenemisviisi 
põhiselt.

Or. en

Selgitus

Lauses "... ainus kriteerium on teaduse tipptase" on jälle, nagu varem korduvalt mainitud, 
rõhutatud tipptaseme mõistet, mida ei saa mõõta (kui kvaliteeti saab) ning seega ei saa see 
olla kriteerium, kuid siin esineb ka vastuolu sellega, mida on mõju kohta öeldud ERCd 
puudutava osa muudes punktides (kõige laiemas võimalikus tähenduses) ning samuti 
kõnealuse lõigu algusega.  Sel põhjusel teeme ettepaneku muuta vastavat lauset.

Muudatusettepanek 633
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku ja 
majandusliku mõjuga teadustulemusteni; 
seejuures seab ERC selge ja inspireeriva 
sihi nii ELis, Euroopas kui ka mujal 
maailmas tehtavate teedrajavate uuringute 
jaoks. ERC eesmärk on muuta EL maailma 

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku, 
majandusliku ja keskkonnaalase mõjuga 
teadustulemusteni; seejuures seab ERC 
selge ja inspireeriva sihi nii ELis, Euroopas 
kui ka mujal maailmas tehtavate 
teedrajavate uuringute jaoks. ERC eesmärk 
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parimatele teadlastele keskkonnana 
atraktiivsemaks ja seepärast seatakse 
mõõdetavaks sihiks suurendada ELi 
publikatsioonide osakaalu maailma 1 % 
enim tsiteeritud publikatsioonide hulgas 
ning suurendada oluliselt väljaspool 
Euroopat asuvate ERC rahastatavate 
tippteadlaste arvu. ERC järgib rahastamisel 
järgmisi väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, alt-üles 
lähenemisviisi põhiselt.

on muuta EL maailma parimatele 
teadlastele keskkonnana atraktiivsemaks ja 
seepärast seatakse mõõdetavaks sihiks 
suurendada ELi publikatsioonide osakaalu 
maailma 1 % enim tsiteeritud 
publikatsioonide hulgas ning suurendada 
oluliselt väljaspool Euroopat asuvate ERC 
rahastatavate tippteadlaste arvu. ERC 
järgib rahastamisel järgmisi 
väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, alt-üles 
lähenemisviisi põhiselt.

Or. it

Selgitus

Arvesse tuleb võtta keskkonnaaspekti: 25% programmist "Euroopa horisont" tuleks 
pühendada keskkonnaküsimustele.

Muudatusettepanek 634
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku ja 
majandusliku mõjuga teadustulemusteni; 
seejuures seab ERC selge ja inspireeriva 
sihi nii ELis, Euroopas kui ka mujal 
maailmas tehtavate teedrajavate uuringute 
jaoks. ERC eesmärk on muuta EL maailma 
parimatele teadlastele keskkonnana 
atraktiivsemaks ja seepärast seatakse 
mõõdetavaks sihiks suurendada ELi 
publikatsioonide osakaalu maailma 1 % 
enim tsiteeritud publikatsioonide hulgas 
ning suurendada oluliselt väljaspool 
Euroopat asuvate ERC rahastatavate 
tippteadlaste arvu. ERC järgib rahastamisel 

ERC rahastatavad teadusuuringud viivad 
eeldatavalt teadmiste piiride nihutamiseni 
ja kõrgeima kvaliteediga 
teaduspublikatsioonideni, samuti 
potentsiaalselt suure ühiskondliku, 
majandusliku ja kliimast tuleneva mõjuga 
teadustulemusteni; seejuures seab ERC 
selge ja inspireeriva sihi nii ELis, Euroopas 
kui ka mujal maailmas tehtavate 
teedrajavate uuringute jaoks. ERC eesmärk 
on muuta EL maailma parimatele 
teadlastele keskkonnana atraktiivsemaks ja 
seepärast seatakse mõõdetavaks sihiks 
suurendada ELi publikatsioonide osakaalu 
maailma 1 % enim tsiteeritud 
publikatsioonide hulgas ning suurendada 
oluliselt väljaspool Euroopat asuvate ERC 
rahastatavate tippteadlaste arvu. ERC 
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järgmisi väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, alt-üles 
lähenemisviisi põhiselt.

järgib rahastamisel järgmisi 
väljakujunenud põhimõtteid. ERC 
uurimistoetuse saamise ainus kriteerium on 
teaduse tipptase. ERC tegutseb 
kindlaksmääratud prioriteetideta, alt-üles 
lähenemisviisi põhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alustavate, silmapaistvate ideedega
teadlaste toetamine, et võimaldada
üleminekut iseseisvale karjäärile ning oma 
uurimisrühma või -programmi 
kokkupanemist;

– – karjääri alustavate ja karjääri 
keskel olevate teadlaste toetamine 
tõhustatud vahenditega, et töötada välja ja 
panna kokku oma teadusuuringute 
meeskond ja tegevussuunad ning, seda 
tehes, lihtsustada nende üleminekut 
iseseisvale karjäärile selle kõige 
viljakamas etapis;

Or. en

Muudatusettepanek 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alustavate, silmapaistvate ideedega
teadlaste toetamine, et võimaldada 
üleminekut iseseisvale karjäärile ning oma 
uurimisrühma või -programmi 
kokkupanemist;

– alustavate ja noorte teadlaste 
toetamine, et võimaldada üleminekut 
iseseisvale karjäärile ning oma 
uurimisrühma või -programmi 
kokkupanemist, sealhulgas ühendades 
MSC-meetmed ERC-ga (ERC-eelne 
faas);

Or. en
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Muudatusettepanek 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alustavate, silmapaistvate ideedega 
teadlaste toetamine, et võimaldada 
üleminekut iseseisvale karjäärile ning oma 
uurimisrühma või -programmi 
kokkupanemist;

– mistahes teadusuuringute, nii 
alus- kui ka rakendusuuringute 
valdkonnas alustavate, silmapaistvate 
ideedega teadlaste toetamine, et 
võimaldada üleminekut iseseisvale 
karjäärile ning oma uurimisrühma või -
programmi kokkupanemist;

Or. en

Muudatusettepanek 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– alustavate, silmapaistvate ideedega 
teadlaste toetamine, et võimaldada 
üleminekut iseseisvale karjäärile ning oma 
uurimisrühma või -programmi 
kokkupanemist;

– tunnustatud, silmapaistvate 
ideedega teadlaste toetamine, et 
võimaldada üleminekut iseseisvale 
karjäärile ning oma uurimisrühma või -
programmi kokkupanemist;

Or. en

Selgitus

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Muudatusettepanek 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 2 – punkt 1 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kehtestab ERC üldise teadustöö 
strateegia, pidades silmas teaduslikke 
võimalusi ja Euroopa vajadusi 
teadusvaldkonnas;

– kehtestab kooskõlas programmi 
"Euroopa horisont" strateegilise kavaga
ERC üldise teadustöö strateegia, pidades 
silmas teaduslikke võimalusi ja Euroopa 
vajadusi teadusvaldkonnas;

Or. en

Selgitus

Kui see on raamprogrammi osa, siis see peabki selline olema. Muidu tuleks sellest teha täiesti 
eraldiseisev programm, millel on teised rahastamisvahendid ja mis tugineb muule 
seadusandlikule algatusele.

Muudatusettepanek 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 2 – punkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tagab, et ERC uurimistoetuste 
rakendamine toimub lihtsa ja läbipaistva 
korra kohaselt, mille puhul keskendutakse 
jätkuvalt tipptasemele, soodustatakse 
initsiatiivikust ning tasakaalustatakse 
paindlikkust vastutusega, jälgides pidevalt 
tegevuste ja uurimistoetuse rakendamise 
kvaliteeti;

– tagab, et ERC uurimistoetuste 
rakendamine toimub lihtsa ja läbipaistva 
korra kohaselt, mille puhul keskendutakse 
jätkuvalt kõrgele teaduslikule kvaliteedile, 
soodustatakse initsiatiivikust ning 
tasakaalustatakse paindlikkust vastutusega, 
jälgides pidevalt tegevuste ja 
uurimistoetuse rakendamise kvaliteeti;

Or. en

Muudatusettepanek 641
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 2 – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vaatab läbi ERC saavutused ja ERC 
rahastatavate teadusuuringute kvaliteedi- ja 
mõjunäitajad, hindab neid ning esitab 

– vaatab läbi ERC saavutused ja ERC 
rahastatavate teadusuuringute kvaliteedi- ja 
mõjunäitajad, hindab neid ning esitab 
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soovitusi parandusmeetmete või tulevaste 
meetmete kohta;

soovitusi parandusmeetmete või tulevaste 
meetmete kohta; sealhulgas esitatud 
ettepanekute sidumine 
kliimavaldkonnaga, kuna programmiga 
saavutatakse alla 50% kliimameetmetega 
seotud kulusid käsitlevast eesmärgist, 
nagu on nõutud [raamprogrammi 
kehtestava määruse] artiklis 6 (b uus);

Or. en

Muudatusettepanek 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 2 – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vaatab läbi ERC saavutused ja 
ERC rahastatavate teadusuuringute 
kvaliteedi- ja mõjunäitajad, hindab neid 
ning esitab soovitusi parandusmeetmete 
või tulevaste meetmete kohta;

– esitab ERC saavutused ja ERC 
rahastatavate teadusuuringute kvaliteedi- ja 
mõjunäitajad korrapäraselt välisele 
läbivaatusele ja hindamisele ning võtab 
vastavalt vastu soovitusi ja koostab 
suuniseid parandusmeetmete või tulevaste 
meetmete kohta;

Or. en

Selgitus

Nagu eelnevalt märgitud, ei saa ERC tulemuste läbivaatamist ja hindamist ERC-le jätta. See 
on hea haldustava aluspõhimõte.

Muudatusettepanek 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ERC presidendi töökoht on tema ametiaja 
vältel Brüsselis ning ta pühendab suurema 
osa12oma tööajast ERCga seotud 
tegevusele. Tema palgatase vastab 
komisjoni kõrgema juhtkonna 

ERC presidendi töökoht on tema ametiaja 
vältel Brüsselis ning ta peaks ERCga 
seotud tegevusele pühendama täistööaja. 
Tema palgatase vastab komisjoni kõrgema 
juhtkonna palgatasemele ja ta saab 
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palgatasemele ja ta saab spetsiaalselt 
rakendusstruktuurilt oma ülesannete 
täitmiseks vajalikku toetust.

spetsiaalselt rakendusstruktuurilt oma 
ülesannete täitmiseks vajalikku toetust.
President peaks loobuma mistahes 
eraõigusliku või avalik-õigusliku asutuse 
esindamisest nõukogu tasandil ning 
osalemisest sellises tegevuses, mis võiks 
põhjustada huvide konflikti seoses tema 
kohustustega ERC presidendina.

_________________

12 Üldjuhul vähemalt 80 %.

Or. en

Muudatusettepanek 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Spetsiaalne rakendusstruktuur vastutab 
kõikide haldusalaste rakendamisküsimuste 
ja programmi elluviimise aspektide eest 
vastavalt ERC tööprogrammile. 
Rakendusstruktuur rakendab eelkõige 
hindamiskorda ja viib läbi 
eksperdihindamist ja valikuprotsessi 
vastavalt sõltumatu teadusnõukogu 
kehtestatud strateegiale ning tagab 
uurimistoetuste rahalise ja teadusliku 
haldamise. Spetsiaalne rakendusstruktuur 
toetab sõltumatut teadusnõukogu kõikide
eespool kirjeldatud ülesannete täitmisel, 
sealhulgas teadustöö strateegia 
väljatöötamisel, tegevuste järelevalves, 
ERC saavutuste läbivaatamisel ja 
hindamisel ning teavitus- ja 
kommunikatsioonitegevuses, teeb 
kättesaadavaks tema valduses olevad 
vajalikud dokumendid ja andmed ning 
hoiab sõltumatut teadusnõukogu oma 
tegevusega kursis.

Spetsiaalne rakendusstruktuur vastutab 
kõikide haldusalaste rakendamisküsimuste 
ja programmi elluviimise aspektide eest 
vastavalt ERC tööprogrammile. 
Rakendusstruktuur rakendab eelkõige 
hindamiskorda ja viib läbi 
eksperdihindamist ja valikuprotsessi 
vastavalt sõltumatu teadusnõukogu 
kehtestatud strateegiale ning tagab 
uurimistoetuste rahalise ja teadusliku 
haldamise. Spetsiaalne rakendusstruktuur 
toetab sõltumatut teadusnõukogu eespool 
kirjeldatud ülesannete täitmisel, sealhulgas 
tegevuste järelevalves ning ERC teavitus-
ja kommunikatsioonitegevuses, teeb 
kättesaadavaks tema valduses olevad 
vajalikud dokumendid ja andmed ning 
hoiab sõltumatut teadusnõukogu oma 
tegevusega kursis.

Or. en
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Selgitus

Spetsiaalse rakendusstruktuuri sidumine ERC teadusliku strateegia väljatöötamisega näib 
täiesti ebakohane. Peale selle, nagu juba öeldud, tuleks ERC saavutuste läbivaatamine ja 
hindamine usaldada nõukogu välisele ametile.

Muudatusettepanek 645
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tagab spetsiaalse 
rakendusstruktuuri tegevuse järjepidevuse 
ning sellele ülesannete ja vastutuse 
delegeerimise, võttes arvesse sõltumatu 
teadusnõukogu seisukohti;

– jälgib spetsiaalse 
rakendusstruktuuri tegevuse järjepidevust 
ning tagab sellele ülesannete ja vastutuse 
delegeerimise, võttes arvesse sõltumatu 
teadusnõukogu seisukohti;

Or. en

Muudatusettepanek 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – lõik 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tagab sõltumatu teadusnõukogu 
seisukohti arvesse võttes tööprogrammi, 
rakendusmetoodikat käsitlevate 
seisukohtade ja vajalike 
rakenduseeskirjade, sealhulgas ERC 
taotlemiseeskirjade ja ERC 
näidistoetuslepingu õigeaegse 
vastuvõtmise;

– tagab sõltumatu teadusnõukogu 
seisukohti ja raamprogrammi "Euroopa 
horisont" strateegilist kava arvesse võttes 
tööprogrammi, rakendusmetoodikat 
käsitlevate seisukohtade ja vajalike 
rakenduseeskirjade, sealhulgas ERC 
taotlemiseeskirjade ja ERC 
näidistoetuslepingu õigeaegse 
vastuvõtmise;

Or. en

Muudatusettepanek 647
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – lõik 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teostab teadusuuringute 
raamprogrammi üldise rakendamise eest 
vastutajana järelevalvet spetsiaalse 
rakendusstruktuuri üle.

– teostab teadusuuringute 
raamprogrammi üldise rakendamise eest 
vastutajana järelevalvet spetsiaalse 
rakendusstruktuuri ja tulemuslikkuse üle 
seoses osalemisega kliimameetmetega 
seotud kulude 50% eesmärgi 
saavutamises vastavalt [raamprogrammi 
kehtestava määruse] artiklile 6 b (uus).

Or. en

Muudatusettepanek 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – alapunkt 1.3.3 – lõik 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teostab teadusuuringute 
raamprogrammi üldise rakendamise eest 
vastutajana järelevalvet spetsiaalse 
rakendusstruktuuri üle.

– teostab teadusuuringute 
raamprogrammi üldise rakendamise eest 
vastutajana järelevalvet teadusnõukogu ja
spetsiaalse rakendusstruktuuri tegevuse
üle.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa vajab teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas vastupidavat
kõrge kvalifikatsiooniga inimkapitalibaasi, 
mis on võimeline tulevikuprobleemidega –
näiteks Euroopa suurte demograafiliste 
muutustega – hõlpsalt kohanema ja neile 

Euroopa vajab teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas vastupidava
kõrge kvalifikatsiooniga inimressursi 
kvantitatiivselt olulist hulka, mis on 
võimeline praeguste ja
tulevikuprobleemidega ühiskonnas –



AM\1159886ET.docx 51/89 PE625.595v01-00

ET

kestlikke lahendusi leidma. Tipptaseme
tagamiseks peavad teadlased olema 
liikuvad, tegema koostööd ja levitama 
teadmisi riikide, sektorite ja valdkondade 
vahel ning neil peavad olema sobivad 
teadmised ja oskused ühiskondlike 
probleemidega toimetulemiseks ja 
innovatsiooni toetamiseks.

näiteks Euroopa suurte demograafiliste 
muutustega – hõlpsalt kohanema ja neile 
kestlikke lahendusi leidma. Parima 
kvaliteedi tagamiseks peavad teadlased 
olema liikuvad, tegema koostööd ja 
levitama teadmisi riikide, sektorite ja 
valdkondade vahel ning neil peavad olema 
sobivad teadmised ja oskused ühiskondlike 
probleemidega toimetulemiseks ja 
innovatsiooni toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa vajab teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas vastupidavat 
kõrge kvalifikatsiooniga inimkapitalibaasi, 
mis on võimeline tulevikuprobleemidega –
näiteks Euroopa suurte demograafiliste 
muutustega – hõlpsalt kohanema ja neile 
kestlikke lahendusi leidma. Tipptaseme 
tagamiseks peavad teadlased olema 
liikuvad, tegema koostööd ja levitama 
teadmisi riikide, sektorite ja valdkondade 
vahel ning neil peavad olema sobivad 
teadmised ja oskused ühiskondlike 
probleemidega toimetulemiseks ja 
innovatsiooni toetamiseks.

Euroopa vajab teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas vastupidavat 
kõrge kvalifikatsiooniga inimkapitalibaasi, 
mis on võimeline tulevikuprobleemidega –
näiteks Euroopa suurte demograafiliste 
muutustega – hõlpsalt kohanema ja neile 
kestlikke lahendusi leidma. Tipptaseme 
tagamiseks peavad teadlased olema 
liikuvad, neil peab olema täielik 
juurdepääs parima kvaliteediga 
infrastruktuurile, nad peavad tegema 
koostööd ja levitama teadmisi riikide, 
sektorite ja valdkondade vahel ning neil 
peavad olema sobivad teadmised ja 
oskused ühiskondlike probleemidega 
toimetulemiseks ja innovatsiooni 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 1 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikuvuse programmid tagavad naiste ja 
meeste tõhusad ja võrdsed võimalused 
ning sisaldavad konkreetseid meetmeid 
takistuste eemaldamiseks naissoost 
teadlaste liikuvuse teelt.

Or. en

Muudatusettepanek 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse. Peale selle 
tuleb tipptasemel teaduse laiema leviku 
tagamiseks parandada veelgi teadlaste 
töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse.
Selle eesmärgi täitmiseks tuleks pöörata 
tähelepanu kavadele, mis hõlbustavad 
pere- ja tööelu vahelist tasakaalu, sh 
suurendavad mõlemast soost teadlaste 
jaoks paindlikkust, et muuta töö- ja 
pereelu ühitamine lihtsamaks. Täielikult 
soolise võrdõiguslikkuse tagamine kõigis 
sektorites, sh teadus, tehnoloogia ja 
innovatsioon, on ülemaailmse 
majandusliku arengu saavutamiseks 
möödapääsmatu tingimus. Peale selle 
tuleb koostoime ja tipptasemel teaduse 
laiema leviku tagamiseks kasutada MSC-
meetme raames korraldatud konkurssidel 
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jätkuvalt kvaliteedimärgist; Peale selle 
tuleb parandada veelgi teadlaste 
töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis, vähendades sealhulgas ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammide projektides osalevate 
eri ELi liikmesriikidest pärit teadlaste 
palgavahet. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Or. en

Muudatusettepanek 653
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse. Peale selle 
tuleb tipptasemel teaduse laiema leviku 
tagamiseks parandada veelgi teadlaste 
töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse. Selle 
eesmärgi saavutamiseks tuleks pöörata 
tähelepanu pere- ja tööelu vahelise 
tasakaalu hõlbustamisele. Täielikult 
soolise võrdõiguslikkuse tagamine kõigis 
sektorites, sh teadus, tehnoloogia ja 
innovatsioon, on ülemaailmse 
majandusliku arengu saavutamiseks 
möödapääsmatu tingimus. Peale selle 
tuleb tipptasemel teaduse laiema leviku 
tagamiseks parandada veelgi teadlaste 
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töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Or. en

Muudatusettepanek 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse. Peale selle 
tuleb tipptasemel teaduse laiema leviku 
tagamiseks parandada veelgi teadlaste 
töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
suurendama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse. Peale selle 
tuleb tipptasemel teaduse laiema leviku 
ning kõrge kvaliteediga teadus- ja 
innovatsiooniprogrammides ja tegevustes 
osalemise tagamiseks parandada veelgi 
teadlaste töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Or. en

Muudatusettepanek 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey



AM\1159886ET.docx 55/89 PE625.595v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri, 
tõmmata ligi teadlasi kolmandatest 
riikidest, veenda oma teadlasi paigale 
jääma ja tuua mujal töötavad Euroopa 
teadlased tagasi Euroopasse. Peale selle 
tuleb tipptasemel teaduse laiema leviku 
tagamiseks parandada veelgi teadlaste 
töötingimusi kõikjal Euroopa 
teadusruumis. Sellest lähtuvalt on vaja 
tugevdada sidemeid eelkõige Euroopa 
haridusruumi, Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF+).

Euroopa on teadusemootor, kus tuhandetes 
ülikoolides, teaduskeskustes ja maailma 
juhtivates ettevõtetes töötab umbes 1,8 
miljonit teadlast. Siiski peab EL aastaks 
2027 koolitama ja tööle võtma 
hinnanguliselt vähemalt miljon uut 
teadlast, et saavutada suuremate teadus- ja 
innovatsiooniinvesteeringutega seatavaid 
eesmärke. See vajadus on eriti terav 
mitteakadeemilises sektoris. EL peab 
tugevdama jõupingutusi, et veenda noori 
naisi ja mehi valima teadlase karjääri ning
oma teadlasi paigale jääma ja tuua mujal 
töötavad Euroopa teadlased tagasi 
Euroopasse. Peale selle tuleb tipptasemel 
teaduse laiema leviku tagamiseks 
parandada veelgi teadlaste töötingimusi 
kõikjal Euroopa teadusruumis. Sellest 
lähtuvalt on vaja tugevdada sidemeid 
eelkõige Euroopa haridusruumi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondiga (ESF+).

Or. en

Muudatusettepanek 656
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete (MSC-meetmete) puhul 
keskendutakse täielikult alt-üles 
lähenemisviisi põhisele tippteadusele ning 
need on ette nähtud kõikide teadus- ja 
innovatsioonivaldkondade jaoks alates 
alusuuringutest kuni turustamise ja 
innovatsiooniteenusteni. See hõlmab ka 
Euroopa Liidu toimimise lepingus ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete (MSC-meetmete) puhul 
keskendutakse täielikult alt-üles 
lähenemisviisi põhisele tippteadusele ning 
need on ette nähtud kõikide teadus- ja 
innovatsioonivaldkondade jaoks alates 
alusuuringutest kuni turustamise ja 
innovatsiooniteenusteni. See hõlmab ka 
Euroopa Liidu toimimise lepingus ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
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(Euratom) asutamislepingus käsitletud 
teadusvaldkondi. Konkreetse vajaduse 
tekkimisel ja täiendavate 
rahastamisallikate olemasolul võib MSC-
meetmetega toetada teatavat tegevust, mis 
on seotud konkreetsete probleemidega (sh 
kindlaksmääratud missioonid), 
konkreetset liiki teadus- ja 
innovatsiooniasutustega või konkreetse 
geograafilise asukohaga, et reageerida 
Euroopa muutuvatele vajadustele seoses 
oskuste, teadustöötajate koolituse, 
karjäärivõimaluste ja teadmiste 
jagamisega.

(Euratom) asutamislepingus käsitletud 
teadusvaldkondi. Selleks kasutatakse 
täiendavaid rahastamisallikaid, mis on 
selleks olemas.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete (MSC-meetmete) puhul 
keskendutakse täielikult alt-üles 
lähenemisviisi põhisele tippteadusele ning 
need on ette nähtud kõikide teadus- ja 
innovatsioonivaldkondade jaoks alates 
alusuuringutest kuni turustamise ja 
innovatsiooniteenusteni. See hõlmab ka 
Euroopa Liidu toimimise lepingus ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
(Euratom) asutamislepingus käsitletud 
teadusvaldkondi. Konkreetse vajaduse 
tekkimisel ja täiendavate rahastamisallikate 
olemasolul võib MSC-meetmetega toetada 
teatavat tegevust, mis on seotud 
konkreetsete probleemidega (sh
kindlaksmääratud missioonid), konkreetset 
liiki teadus- ja innovatsiooniasutustega või 
konkreetse geograafilise asukohaga, et 
reageerida Euroopa muutuvatele 
vajadustele seoses oskuste, teadustöötajate 
koolituse, karjäärivõimaluste ja teadmiste 
jagamisega.

Marie Skłodowska-Curie nimeliste 
meetmete (MSC-meetmete) puhul 
keskendutakse kvaliteetsele, alt-üles 
lähenemisviisi põhisele teadusele ning 
need on ette nähtud kõikide valdkondade
jaoks alates alusuuringutest kuni 
turustamise ja innovatsiooniteenusteni. See 
hõlmab ka Euroopa Liidu toimimise 
lepingus ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse (Euratom) 
asutamislepingus käsitletud 
teadusvaldkondi. Konkreetse vajaduse 
tekkimisel ja täiendavate rahastamisallikate 
olemasolul võib MSC-meetmetega toetada 
teatavat tegevust, mis on seotud 
konkreetsete probleemidega (sealhulgas
kindlaksmääratud missioonid), konkreetset 
liiki teadus- ja innovatsiooniasutustega või 
konkreetse geograafilise asukohaga, et 
reageerida Euroopa muutuvatele 
vajadustele seoses oskuste, teadustöötajate 
koolituse, karjäärivõimaluste ja teadmiste 
jagamisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitegevuseks on tipptasemel 
innovaatiline kraadiõpe algajatele 
teadlastele valdkondadevaheliste 
projektide või doktoriõppe programmide 
kaudu, mis võimaldavad teadlastel 
arendada oma teadustööprogrammi ja kus 
osalevad erinevate riikide ülikoolid, 
uurimisasutused, ettevõtted, VKEd ja 
teised sotsiaal-majanduslikud rühmad.
Sellega arenevad ja paranevad noorte 
kraadiõppe teadlaste karjääriväljavaated 
nii avalikus kui ka erasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MSC-meetmed on peamine ELi tasandi 
vahend kolmandate riikide teadlaste 
meelitamiseks Euroopasse ning annavad 
seega suure panuse üleilmsesse teadus- ja 
innovatsioonialasesse koostöösse. 
Tõenditest nähtub, et MSC-meetmed mitte 
ainult ei avalda positiivset mõju 
üksikisikutele, organisatsioonidele ja 
süsteemi tasandil, vaid viivad ka suure 
mõjuga murranguliste teadustulemusteni ja 
samal ajal aitavad oluliselt kaasa nii 
ühiskondlike kui ka strateegiliste 
probleemide lahendamisele. Pikaajaline 
investeerimine inimestesse tasub end ära, 

MSC-meetmed on peamine ELi tasandi 
vahend kolmandate riikide teadlaste 
meelitamiseks Euroopasse ning annavad 
seega suure panuse Euroopa teaduslikku 
ja majanduslikku konkurentsivõimesse ja
üleilmsesse teadus- ja 
innovatsioonialasesse koostöösse. 
Tõenditest nähtub, et MSC-meetmed mitte
ainult ei avalda positiivset mõju 
üksikisikutele, organisatsioonidele ja 
süsteemi tasandil, vaid viivad ka suure 
mõjuga murranguliste teadustulemusteni ja 
samal ajal aitavad oluliselt kaasa nii 
ühiskondlike kui ka strateegiliste 
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nagu nähtub Nobeli preemia saanud endiste 
MSC-meetme stipendiaatide ja nende 
juhendajate arvust.

probleemide lahendamisele. Pikaajaline 
investeerimine inimestesse tasub end ära, 
nagu nähtub Nobeli preemia saanud endiste 
MSC-meetme stipendiaatide ja nende 
juhendajate arvust.

Or. en

Muudatusettepanek 660
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MSC-meetmed on peamine ELi tasandi 
vahend kolmandate riikide teadlaste 
meelitamiseks Euroopasse ning annavad 
seega suure panuse üleilmsesse teadus- ja 
innovatsioonialasesse koostöösse. 
Tõenditest nähtub, et MSC-meetmed mitte 
ainult ei avalda positiivset mõju 
üksikisikutele, organisatsioonidele ja 
süsteemi tasandil, vaid viivad ka suure 
mõjuga murranguliste teadustulemusteni ja 
samal ajal aitavad oluliselt kaasa nii 
ühiskondlike kui ka strateegiliste 
probleemide lahendamisele. Pikaajaline 
investeerimine inimestesse tasub end ära, 
nagu nähtub Nobeli preemia saanud endiste 
MSC-meetme stipendiaatide ja nende 
juhendajate arvust.

MSC-meetmed koos ERC-ga on peamine 
ELi tasandi vahend kolmandate riikide 
teadlaste meelitamiseks Euroopasse ning 
annavad seega suure panuse üleilmsesse 
teadus- ja innovatsioonialasesse 
koostöösse. Tõenditest nähtub, et MSC-
meetmed mitte ainult ei avalda positiivset 
mõju üksikisikutele, organisatsioonidele ja 
süsteemi tasandil, vaid viivad ka suure 
mõjuga murranguliste teadustulemusteni ja 
samal ajal aitavad oluliselt kaasa nii 
ühiskondlike kui ka strateegiliste 
probleemide lahendamisele. Pikaajaline 
investeerimine inimestesse tasub end ära, 
nagu nähtub Nobeli preemia saanud endiste 
MSC-meetme stipendiaatide ja nende 
juhendajate arvust.

Or. en

Muudatusettepanek 661
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MSC-meetmed annavad nii akadeemilise 
kui ka mitteakadeemilise sektori teadlaste 

MSC-meetmed annavad nii akadeemilise 
kui ka mitteakadeemilise sektori teadlaste 
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ja võõrustavate organisatsioonide vahelise 
üleilmse teadusalase konkurentsi ning 
kõrgetasemeliste teadmiste loomise ja riigi-
, sektori- ja valdkonnaüleselt jagamise 
kaudu märkimisväärse panuse tööhõive, 
majanduskasvu ja investeerimise 
tegevuskava eesmärkide täitmisse, ELi 
üldisesse strateegiasse ja ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisse.

ja võõrustavate organisatsioonide vahelise 
üleilmse teadusalase konkurentsi ning 
kõrgetasemeliste teadmiste loomise ja riigi-
, sektori- ja valdkonnaüleselt jagamise 
kaudu märkimisväärse panuse tööhõive, 
majanduskasvu ja investeerimise 
tegevuskava eesmärkide täitmisse, ELi 
üldisesse strateegiasse, ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi 
kliimakokkuleppest tulenevate ELi 
kohustuste saavutamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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, eriti karjääri 
alustavaid teadlasi, nii ELis kui ka 
väljaspool; erilist tähelepanu pööratakse 
ka nendele teadlastele, kes on äsja 
Euroopasse saabunud rändajatena ning 
kel on kõrghariduskraad. Neile tuleks 
anda võimalus integreeruda võimalikult 
kiiresti Euroopa teaduskogukonda ja -
struktuuridesse; 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 
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avatud värbamise standardid kõikide 
teadlaste jaoks, keskendudes eriti nendele 
teadlastele, kes on äsja Euroopasse 
saabunud rändajatena.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

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, tagatakse töötajate 
õigused ja luuakse kvaliteetse koolituse, 
atraktiivsete ja kindlate töötingimuste ja 
avatud värbamise standardid kõikide 
teadlaste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 7
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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 ja luuakse kvaliteetse 
koolituse, atraktiivsete töötingimuste ja 
avatud, läbipaistva ja tulemuspõhise
värbamise standardid kõikide teadlaste 
jaoks.

Or. en

Selgitus

Selgitus ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 665
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.1. Tipptaseme edendamine teadlaste 
piiri-, sektori- ja valdkonnaülese liikuvuse 
soodustamise kaudu

2.2.1. Tipptaseme edendamine teadlaste 
piiri-, sektori- ja valdkonnaülese liikuvuse 
soodustamise, kaasa arvatud 
teadustaristule juurdepääsu kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 666
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Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL peab jääma tipptasemel teaduse 
võrdlusaluseks ja seega säilitama oma 
atraktiivsuse kõige lootustandvamate 
teadlaste jaoks nii Euroopast kui ka mujalt 
kogu nende karjääri jooksul. Selleks tuleks 
võimaldada teadlastel ja teadusuuringutega 
seotud töötajatel liikuda ja teha koostööd 
riikide, sektorite ja valdkondade üleselt 
ning saada sel viisil kasu kvaliteetsest 
koolitusest ja karjäärivõimalustest. See 
hõlbustab karjääri vältel liikumist 
akadeemilise ja mitteakadeemilise sektori 
vahel ning soodustab ettevõtlusega 
tegelemist.

EL peab jääma tipptasemel teaduse 
võrdlusaluseks ja seega säilitama oma 
atraktiivsuse kõige lootustandvamate 
teadlaste jaoks nii Euroopast kui ka mujalt 
kogu nende karjääri jooksul. Selleks tuleks 
võimaldada teadlastel ja teadusuuringutega 
seotud töötajatel liikuda ja teha koostööd 
riikide, sektorite ja valdkondade üleselt 
ning võimaldada neile juurdepääsu 
tipptasemel taristule, saades sel viisil kasu 
kvaliteetsest koolitusest ja 
karjäärivõimalustest. See hõlbustab 
karjääri vältel liikumist akadeemilise ja 
mitteakadeemilise sektori vahel ning 
soodustab ettevõtlusega tegelemist.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikuvusel põhinevate kogemuste 
võimaldamine Euroopa piires või 
väljaspool Euroopat parimatele või 
lootustandvaimatele mis tahes rahvusest 
teadlastele tipptasemel teadustöö 
tegemiseks ning oskuste ja karjääri 
edendamiseks nii akadeemilises kui ka 
mitteakadeemilises sektoris.

– liikuvusel põhinevate kogemuste 
võimaldamine Euroopa piires või 
väljaspool Euroopat parimatele või 
lootustandvaimatele mis tahes rahvusest 
teadlastele tipptasemel teadustöö 
tegemiseks ning oskuste ja karjääri 
edendamiseks nii akadeemilises kui ka 
mitteakadeemilises sektoris, kaasa arvatud 
teadustaristule juurdepääsu kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 668
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikuvusel põhinevate kogemuste 
võimaldamine Euroopa piires või 
väljaspool Euroopat parimatele või 
lootustandvaimatele mis tahes rahvusest 
teadlastele tipptasemel teadustöö 
tegemiseks ning oskuste ja karjääri 
edendamiseks nii akadeemilises kui ka 
mitteakadeemilises sektoris.

– liikuvusel põhinevate kogemuste 
võimaldamine Euroopa piires või 
väljaspool Euroopat parimatele või 
lootustandvaimatele mis tahes rahvusest 
teadlastele tipptasemel teadustöö 
tegemiseks ning oskuste ja karjääri 
edendamiseks nii akadeemilises (sh 
teadustaristud) kui ka mitteakadeemilises 
sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikuvusel põhinevate kogemuste 
võimaldamine Euroopa piires või 
väljaspool Euroopat parimatele või 
lootustandvaimatele mis tahes rahvusest 
teadlastele tipptasemel teadustöö 
tegemiseks ning oskuste ja karjääri 
edendamiseks nii akadeemilises kui ka 
mitteakadeemilises sektoris.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikuvusel põhinevate kogemuste 
võimaldamine raamprogrammis 
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alaesindatud riikide parimatele või 
lootustandvaimatele mis tahes rahvusest 
teadlastele tipptasemel teadustöö 
tegemiseks ning oskuste ja karjääri 
edendamiseks nii akadeemilises kui ka 
mitteakadeemilises sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 671
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.1 – lõik 2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopasse hiljuti rändajatena 
saabunud paljulubavatele teadlastele ja 
teaduritele juurdepääsu hõlbustamine 
tipptasemel teadustöö tegemiseks ning 
oskuste ja karjääri edendamiseks nii 
akadeemilises kui ka mitteakadeemilises 
sektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii majanduslikku kui ka sotsiaalset kasu. 
Seda on võimalik saavutada teadlaste 
koolitamise kaudu, et veelgi suurendada 
nende teadusalast põhipädevust ning 
edendada nende valdkonnaüleseid oskusi, 

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii teaduslikku, majanduslikku kui ka 
sotsiaalset kasu. Seda on võimalik 
saavutada teadlaste koolitamise kaudu, et 
veelgi suurendada nende teadusalast 
põhipädevust ning edendada nende 
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näiteks loomingulist ja ettevõtlikku 
meelelaadi. See võimaldab neil tulla toime 
nii praeguste kui ka tulevaste üleilmsete 
probleemidega ning parandada oma 
karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

valdkonnaüleseid oskusi, näiteks 
loomingulist ja ettevõtlikku meelelaadi, sh 
arusaama kasust, mida standardid 
annavad uute toodete ja teenuste 
turustamisel. See võimaldab neil tulla 
toime nii praeguste kui ka tulevaste 
üleilmsete probleemidega ning parandada 
oma karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii majanduslikku kui ka sotsiaalset kasu. 
Seda on võimalik saavutada teadlaste 
koolitamise kaudu, et veelgi suurendada 
nende teadusalast põhipädevust ning 
edendada nende valdkonnaüleseid oskusi,
näiteks loomingulist ja ettevõtlikku
meelelaadi. See võimaldab neil tulla toime 
nii praeguste kui ka tulevaste üleilmsete 
probleemidega ning parandada oma 
karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii majanduslikku kui ka sotsiaalset kasu. 
Seda on võimalik saavutada teadlaste 
koolitamise kaudu, et veelgi suurendada 
nende teadusalast põhipädevust ning 
edendada nende valdkonnaüleseid oskusi, 
näiteks loomingulist, vastutustundlikku ja 
ühiskonnale avatud meelelaadi. See 
võimaldab neil tulla toime nii praeguste kui 
ka tulevaste üleilmsete probleemidega ning 
parandada oma karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

Or. en

Selgitus

Kindlasti on väga hea, mida rohkem ettevõtjaid on teadlase taustaga, aga sama hea on see, 
kui teadlase taustaga on ka tippametnikud, poliitikud, juhtivtöötajad. Seega ei peaks 
rõhuasetus piirduma vaid "ettevõtliku" meelelaadiga. Teadlased peaksid "üle ujutama" kogu 
ühiskonna.
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Muudatusettepanek 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii majanduslikku kui ka sotsiaalset kasu. 
Seda on võimalik saavutada teadlaste 
koolitamise kaudu, et veelgi suurendada 
nende teadusalast põhipädevust ning 
edendada nende valdkonnaüleseid oskusi, 
näiteks loomingulist ja ettevõtlikku 
meelelaadi. See võimaldab neil tulla toime 
nii praeguste kui ka tulevaste üleilmsete
probleemidega ning parandada oma 
karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii teaduslikku, majanduslikku kui ka 
sotsiaalset kasu. Seda on võimalik 
saavutada teadlaste koolitamise kaudu, et 
veelgi suurendada nende teadusalast 
põhipädevust ning edendada nende 
valdkonnaüleseid oskusi, näiteks 
loomingulist ja ettevõtlikku meelelaadi. 
See võimaldab neil tulla toime nii 
praeguste kui ka tulevaste ühiskondlike
probleemidega ning parandada oma 
karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii majanduslikku kui ka sotsiaalset kasu. 
Seda on võimalik saavutada teadlaste 
koolitamise kaudu, et veelgi suurendada 
nende teadusalast põhipädevust ning 
edendada nende valdkonnaüleseid oskusi, 

EL vajab tugevat, vastupidavat ja 
loomingulist inimressursside baasi, kus on 
olemas sobivad oskused, et rahuldada 
tööturu tulevikuvajadusi, tagada 
innovatsioon ning muuta teadmised ja 
ideed toodeteks ja teenusteks, mis toovad 
nii teaduslikku, majanduslikku kui ka 
sotsiaalset kasu. Seda on võimalik 
saavutada teadlaste koolitamise kaudu, et 
veelgi suurendada nende teadusalast 
põhipädevust ning edendada nende 
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näiteks loomingulist ja ettevõtlikku 
meelelaadi. See võimaldab neil tulla toime 
nii praeguste kui ka tulevaste üleilmsete 
probleemidega ning parandada oma 
karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

valdkonnaüleseid oskusi, näiteks 
loomingulist ja ettevõtlikku meelelaadi. 
See võimaldab neil tulla toime nii 
praeguste kui ka tulevaste üleilmsete 
probleemidega ning parandada oma 
karjäärivõimalusi ja 
innovatsioonipotentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koolitusprogrammid teadlastele 
praeguste ja tulevaste üleilmsete
probleemidega tegelemiseks vajalike 
mitmesuguste oskuste omandamiseks.

– koolitusprogrammid teadlastele 
praeguste ja tulevaste ühiskondlike
probleemidega tegelemiseks vajalike 
mitmesuguste oskuste omandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.2.3. Inimkapitali tugevdamine ja 
oskuste arendamine kõikjal Euroopa 
teadusruumis

2.2.3. Inimressursside tugevdamine ja 
oskuste arendamine kõikjal Euroopa 
teadusruumis

Or. en

Muudatusettepanek 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tipptaseme soodustamiseks, 
teadusuuringutega tegelevate 
organisatsioonide vahelise koostöö 
edendamiseks ja positiivse struktureeriva 
mõju saavutamiseks on vaja tagada 
kvaliteetse koolituse standardite, heade 
töötingimuste ja teadlaste tõhusate 
karjäärivõimaluste laiem levik Euroopa 
teadusruumis. See aitab kaasajastada ja 
edendada teadusalaseid koolitusprogramme 
ja süsteeme ning suurendada 
institutsioonide atraktiivsust maailmas.

Tipptaseme soodustamiseks, 
teadusuuringutega tegelevate 
organisatsioonide vahelise koostöö 
edendamiseks ja positiivse struktureeriva 
mõju saavutamiseks on vaja tagada 
kvaliteetse koolituse standardite, heade 
töötingimuste (nt võrdne töötasu kõigil 
tasanditel kogu Euroopas) ja teadlaste 
tõhusate karjäärivõimaluste laiem levik 
Euroopa teadusruumis. See aitab 
kaasajastada ja edendada teadusalaseid 
koolitusprogramme ja süsteeme ning 
suurendada institutsioonide atraktiivsust 
maailmas.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– koolitusprogrammid tipptaseme 
soodustamiseks ja parima tava levitamiseks 
institutsioonide vahel ning teadus- ja 
innovatsioonisüsteemides;

– koolitusprogrammid, vajadusel 
koos täiendava EITi koolitustegevusega,
tipptaseme soodustamiseks ja parima tava 
levitamiseks institutsioonide vahel ning 
teadus- ja innovatsioonisüsteemides;

Or. en

Muudatusettepanek 680
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja innovatsioonisüsteemide ning 
ELi, piirkondliku ja riigi tasandi 

Teadus- ja innovatsioonisüsteemide ning 
ELi, piirkondliku ja riigi tasandi 
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programmide vahelist koostoimet on vaja 
oluliselt tugevdada. Seda on võimalik 
saavutada eelkõige raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ muude osadega, 
näiteks Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudiga (EIT), samuti 
muude ELi programmide, eelkõige ESF+-
ga koostoime ja vastastikuse täiendavuse 
kaudu, sealhulgas kvaliteedimärgise 
kasutamise kaudu.

programmide vahelist koostoimet on vaja 
oluliselt tugevdada. Seda on võimalik 
saavutada eelkõige raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ muude osadega, 
näiteks Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudiga (EIT), samuti 
muude ELi programmide, eelkõige ESF+-
ga koostoime ja vastastikuse täiendavuse 
kaudu, sealhulgas kvaliteedimärgise 
kasutamise kaudu. Programmide vahelise 
koostoime ärakasutamiseks peavad 
eeskirjad olema ühtlustatud ja 
lihtsustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadus- ja innovatsioonisüsteemide ning 
ELi, piirkondliku ja riigi tasandi 
programmide vahelist koostoimet on vaja 
oluliselt tugevdada. Seda on võimalik 
saavutada eelkõige raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ muude osadega, 
näiteks Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudiga (EIT), samuti 
muude ELi programmide, eelkõige ESF+-
ga koostoime ja vastastikuse täiendavuse
kaudu, sealhulgas kvaliteedimärgise 
kasutamise kaudu.

Teadus- ja innovatsioonisüsteemide ning 
ELi, piirkondliku ja riigi tasandi 
programmide vahelist koostoimet on vaja 
oluliselt tugevdada. Seda on võimalik 
saavutada eelkõige raamprogrammi 
„Euroopa horisont“ muude osadega, 
näiteks Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudiga (EIT), samuti 
muude ELi programmide, eelkõige ESF+-
ga koostoime, vastastikuse täiendavuse ja 
eelkõige koostalitlusvõime kaudu, 
sealhulgas näiteks kvaliteedimärgise 
lähenemisviisi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikjal ELis ja sellest väljaspool tuleb 
edendada teadlikkust programmi 
tegevustest ja teadlaste tunnustamist 
üldsuse seas, et suurendada MSC-
meetmete üleilmset nähtavust, luua parem 
arusaamine teadlaste töö mõjust kodanike 
igapäevaelule ja julgustada noori valima 
teadlase karjääri. Seda on võimalik 
saavutada teadmiste ja tavade tõhusama 
levitamise ja kasutamise kaudu.

Kõikjal ELis ja sellest väljaspool tuleb 
edendada teadlikkust programmi 
tegevustest ja teadlaste tunnustamist 
üldsuse seas, et suurendada MSC-
meetmete üleilmset nähtavust, luua parem 
arusaamine teadlaste töö mõjust kodanike 
igapäevaelule ja julgustada noori, eelkõige 
naisi ja hiljuti saabunud sisserändajaid,
valima teadlase karjääri. Seda on võimalik 
saavutada teadmiste ja tavade tõhusama 
levitamise ja kasutamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldsuse teadlikkuse suurendamise 
algatused huvi tekitamiseks 
teadlasekarjääri vastu, eelkõige noorte 
seas;

– üldsuse teadlikkuse suurendamise 
algatused huvi tekitamiseks 
teadlasekarjääri vastu, eriti noorte ja 
eelkõige naiste ja hiljuti saabunud 
sisserändajate seas;

Or. en

Muudatusettepanek 684
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadmiste levitamine ja koondamine 
projektiülese koostöö ja muu 
võrgustikutegevuse, näiteks 
vilistlasteenuste kaudu.

– teadmiste levitamine ja koondamine 
projektiülese koostöö, riiklike 
kontaktpunktide projektide ja muu 
võrgustikutegevuse, näiteks 
vilistlasteenuste kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 685
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2.2.5 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadmiste levitamine ja koondamine 
projektiülese koostöö ja muu 
võrgustikutegevuse, näiteks 
vilistlasteenuste kaudu.

– teadmiste levitamine ja koondamine 
projektiülese koostöö, riiklike 
kontaktpunktide projektide ja muu 
võrgustikutegevuse, näiteks 
vilistlasteenuste kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tipptasemel teadustaristutel, mille kaudu 
pakutakse teadus- ja 
innovatsioonikogukondadele 
põhiteenuseid, on väga oluline roll 
teadmiste piiride nihutamises. 
Teadustaristute toetamisega ELi tasandil 
aidatakse leevendada sageli esinevat 
olukorda, kus riiklikud teadustaristud on 
hajusad ja tippteaduskeskused paiknevad 
eraldi, ning parandada isoleeritusest 
tulenevat vähest teadmiste ringlust.

Tipptasemel teadustaristutel, mille kaudu 
pakutakse teadus- ja 
innovatsioonikogukondadele 
põhiteenuseid, on väga oluline roll 
teadmiste piiride nihutamises. 
Teadustaristute, sealhulgas väikeste ja 
keskmise suurusega ja eriti ERFi 
rahastatavate taristute toetamisega ELi 
tasandil aidatakse leevendada sageli 
esinevat olukorda, kus riiklikud 
teadustaristud on hajusad ja 
tippteaduskeskused paiknevad eraldi, ning 
parandada isoleeritusest tulenevat vähest 
teadmiste ringlust.

Or. en

Muudatusettepanek 687
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tipptasemel teadustaristutel, mille kaudu 
pakutakse teadus- ja 
innovatsioonikogukondadele 
põhiteenuseid, on väga oluline roll 
teadmiste piiride nihutamises. 
Teadustaristute toetamisega ELi tasandil 
aidatakse leevendada sageli esinevat 
olukorda, kus riiklikud teadustaristud on 
hajusad ja tippteaduskeskused paiknevad 
eraldi, ning parandada isoleeritusest 
tulenevat vähest teadmiste ringlust.

Tipptasemel teadustaristutel, mille kaudu 
pakutakse teadus- ja 
innovatsioonikogukondadele 
põhiteenuseid, on väga oluline roll 
teadmiste piiride nihutamises. Euroopa 
huvides ja Euroopa tasandi 
teadustaristute toetamine, parandades
sageli esinevat olukorda, kus riiklikud 
teadustaristud on laiali pillatud, täiendades 
ja ajakohastades hajusalt paiknevaid 
tippteaduskeskusi ning parandades
isoleeritusest tulenevat vähest teadmiste 
ringlust.

Or. en

Muudatusettepanek 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 

Üldeesmärk on suurendada Euroopas 
kestlike maailmatasemel teadustaristute, 
sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega 
taristute hulka, mis on avatud ja 
kättesaadavad kõikidele Euroopa ja muu 
maailma teadlastele ning kus kasutatakse 
täiel määral ära nende potentsiaal teaduse 
ja innovatsiooni edendamiseks. Peamised 
eesmärgid on vähendada teadusuuringute 
ja innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
tagada pidev ajakohastamine, hoida ära 
tegevuse dubleerimist ning kooskõlastada 
paremini teadustaristute, sealhulgas ELi 
poolt ja eelkõige ERFist rahastatavate 
teadustaristute loomist, kasutamist ja 
ligipääsetavust ning paremat kaasatust 
programmi "Euroopa horisont" 
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konkreetselt edendada avatud teaduse ja 
avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

projektidesse. See pakub selget koostoimet 
programmi "Euroopa horisont" ning 
teostatavate riiklike ja piirkondlike 
teadusuuringute- ja 
innovatsioonistrateegiate vahel.
Samuti on ülitähtis toetada avatud 
juurdepääsu teadustaristutele kõikide 
Euroopa teadlaste jaoks ning digitaalsetele 
teadusressurssidele juurdepääsu 
parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 
kaudu; seejuures tuleb konkreetselt 
edendada avatud teaduse ja avalike 
andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks ja kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
tagada pidev ajakohastamine, hoida ära 
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kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 
konkreetselt edendada avatud teaduse ja 
avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

tegevuse dubleerimist ning kooskõlastada 
paremini teadustaristute loomist, 
kättesaadavust ja kasutamist. Väikesed ja 
keskmise suurusega teadustaristud on 
teadlaste jaoks väga olulised, kuid teave 
nende asukoha, juurdepääsetavuspoliitika 
ja rahastamise kohta on napp. Need 
teadustaristud tuleb kaardistada, et päästa 
valla nende potentsiaal Euroopa 
teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks.
On ülitähtis toetada avatud juurdepääsu 
teadustaristutele kõikide Euroopa teadlaste 
jaoks ning digitaalsetele 
teadusressurssidele juurdepääsu 
parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 
kaudu; seejuures tuleb konkreetselt 
edendada avatud teaduse ja avalike 
andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
kestlikkuse ja konkurentsivõime 
suurendamine teadustaristute ja nende 
kasutajate jaoks oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 

Üldeesmärk on suurendada Euroopas 
kestlike maailmatasemel teadustaristute 
hulka, mis on avatud ja kättesaadavad 
kõikidele Euroopa ja muu maailma
teadlastele ning kus kasutatakse täiel 
määral ära nende potentsiaal teaduse ja 



AM\1159886ET.docx 75/89 PE625.595v01-00

ET

edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 
konkreetselt edendada avatud teaduse ja 
avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

innovatsiooni edendamiseks. Peamised 
eesmärgid on vähendada teadusuuringute 
ja innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
tagada pidev ajakohastamine, hoida ära 
tegevuse dubleerimist ning kooskõlastada 
paremini teadustaristute loomist, 
kasutamist ja kättesaadavust. On ülitähtis 
toetada avatud juurdepääsu 
teadustaristutele kõigis liikmesriikides. On 
ülitähtis toetada avatud juurdepääsu 
teadustaristutele kõikide Euroopa teadlaste 
jaoks ning digitaalsetele 
teadusressurssidele juurdepääsu 
parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 
kaudu. Ühtlasi peab EL võtma arvesse 
talentide värbamisega seotud üleilmse 
konkurentsi kiiret tihenemist ning 
meelitama kolmandate riikide teadlasi 
kasutama töötamiseks Euroopa 
maailmatasemel teadustaristuid. Üks 
põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuigi tuleb tunnistada teadusuuringute ja -andmete juurdepääsetavamaks muutmise 
potentsiaalset kasu, on Euroopa ideesid vaja ka kaitsta selleks, et neid oleks võimalik ära 
kasutada ja nende vilju maitsta ELis. Tuleks jälgida põhimõtet „nii avatud kui võimalik, nii 
suletud kui vajalik“.

Muudatusettepanek 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
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ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 
konkreetselt edendada avatud teaduse ja 
avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute, 
eelkõige Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest rahastatavate 
taristute loomist ja kasutamist. On ülitähtis 
toetada avatud juurdepääsu 
teadustaristutele kõikide Euroopa teadlaste 
jaoks ning digitaalsetele 
teadusressurssidele juurdepääsu 
parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 
kaudu; seejuures tuleb konkreetselt 
edendada avatud teaduse ja avalike 
andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ja 
novaatoritele ning kus kasutatakse täiel 
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potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 
konkreetselt edendada avatud teaduse ja 
avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

määral ära nende potentsiaal teaduse ja 
innovatsiooni edendamiseks. Peamised 
eesmärgid on vähendada teadusuuringute 
ja innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist, muu hulgas
Euroopa avatud teaduse pilve kaudu; 
seejuures tuleb konkreetselt edendada 
avatud teaduse ja avalike andmetega seotud 
tavade praegu ebapiisavat omaksvõttu. 
Ühtlasi peab EL võtma arvesse talentide 
värbamisega seotud üleilmse konkurentsi 
kiiret tihenemist ning meelitama 
kolmandate riikide teadlasi kasutama 
töötamiseks Euroopa maailmatasemel 
teadustaristuid. Üks põhieesmärk on ka 
Euroopa tööstuse konkurentsivõime 
suurendamine teadustaristute ja nende 
kasutajate jaoks oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna e-taristud on juba olemas, ootame Euroopa avatud teaduse pilvelt olemasoleva 
täiendamist ja "liidustamist".

Muudatusettepanek 693
Dan Nica

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
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potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 
konkreetselt edendada avatud teaduse ja 
avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist kogu liidus. On 
ülitähtis toetada avatud juurdepääsu 
teadustaristutele kõikide Euroopa teadlaste 
jaoks ning digitaalsetele 
teadusressurssidele juurdepääsu 
parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 
kaudu; seejuures tuleb konkreetselt 
edendada avatud teaduse ja avalike 
andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 694
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 

Üldeesmärk on luua Euroopas kestlikud 
maailmatasemel teadustaristud, mis on 
avatud ja kättesaadavad kõikidele Euroopa 
ja muu maailma teadlastele ning kus 
kasutatakse täiel määral ära nende 
potentsiaal teaduse ja innovatsiooni 
edendamiseks. Peamised eesmärgid on 
vähendada teadusuuringute ja 
innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, 
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hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist ja kasutamist. On ülitähtis toetada 
avatud juurdepääsu teadustaristutele 
kõikide Euroopa teadlaste jaoks ning 
digitaalsetele teadusressurssidele 
juurdepääsu parandamist Euroopa avatud 
teaduse pilve kaudu; seejuures tuleb 
konkreetselt edendada avatud teaduse ja 
avalike andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

hoida ära tegevuse dubleerimist ning 
kooskõlastada paremini teadustaristute 
loomist, kättesaadavust ja kasutamist. On 
ülitähtis toetada avatud juurdepääsu 
teadustaristutele kõikide Euroopa teadlaste 
jaoks ning digitaalsetele 
teadusressurssidele juurdepääsu 
parandamist Euroopa avatud teaduse pilve 
kaudu; seejuures tuleb konkreetselt 
edendada avatud teaduse ja avalike 
andmetega seotud tavade praegu 
ebapiisavat omaksvõttu. Ühtlasi peab EL 
võtma arvesse talentide värbamisega 
seotud üleilmse konkurentsi kiiret 
tihenemist ning meelitama kolmandate 
riikide teadlasi kasutama töötamiseks 
Euroopa maailmatasemel teadustaristuid. 
Üks põhieesmärk on ka Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamine 
teadustaristute ja nende kasutajate jaoks 
oluliste esmatähtsate 
tehnoloogialahenduste ja teenuste 
toetamise kaudu; sel viisil parandatakse ka 
tingimusi uuenduslike lahenduste 
väljatöötamiseks.

Or. it

Selgitus

Taristule juurdepääsu puudumine takistab selle olulise programmi eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele, 
kasutamistõkete eemaldamisele kõigis
Euroopa teadusuuringute valdkondades 
riikidevahelise juurdepääsu kaudu ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
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strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud protsesse ja 
menetluskorda.

strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 
strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud ja ühtlustatud
protsesse ja menetluskorda. Uute 
tipptasemel teadus- ja 
innovatsioonivõrgustike loomine ELi 
poolt rajatud teadustaristute põhjal 
tundub olevat programmi "Euroopa 
horisont" loomulik ülesanne.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 
strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud protsesse ja 
menetluskorda.

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 
strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud protsesse ja 
menetluskorda. Teadusliikuvus etendab 
olulist rolli teadustaristute kasutamise 
tõhustamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Gunnar Hökmark
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Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 
strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud protsesse ja 
menetluskorda.

Varasemad raamprogrammid on aidanud 
oluliselt kaasa riiklike taristute tõhusamale 
ja tulemuslikumale kasutamisele ning 
nende raames on Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi abil töötatud välja sidus 
strateegiapõhine lähenemisviis 
üleeuroopalisi teadustaristuid käsitleva 
poliitika kujundamiseks. Kõnealune 
strateegiline lähenemisviis on loonud 
selgeid eeliseid: selle abil on muu hulgas 
vähendatud tegevuse dubleerimist ja 
tõhustatud üldist ressursikasutust ning 
samuti standardiseeritud protsesse ja 
menetluskorda. Teadustaristute tõhusaks 
kasutamiseks on vaja hõlbustada 
teadusliikuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi toetatav tegevus loob lisaväärtust 
järgmiste aspektide kaudu: olemasolevate 
teadustaristute koondamine ja 
optimeerimine ning jõupingutused uute 
taristute loomiseks; Euroopa avatud 
teaduse pilve kui andmepõhiseks 
teadustööks sobiva tõhusa, kohandatava ja 
kestliku keskkonna loomine; riiklike ja 
piirkondlike teadus- ja haridusvõrgustike 
omavaheline ühendamine, ülisuurte 
andmemahtude jaoks ette nähtud suure 
läbilaskevõimega võrgutaristu tagamine ja 
selle täiustamine ning digiressurssidele 
piiriülese ja valdkonnaülese ligipääsu 
tagamine; selliste tõkete kõrvaldamine, mis 
takistavad parimate uurimisrühmade 
ligipääsu ELi parimatele 

ELi toetatav tegevus loob lisaväärtust 
järgmiste aspektide kaudu: olemasolevate 
teadustaristute koondamine ja 
ratsionaliseerimine ning jõupingutused 
uute taristute loomiseks; Euroopa avatud 
teaduse pilve kui andmepõhiseks 
teadustööks sobiva tõhusa, kohandatava ja 
kestliku keskkonna loomine, võttes arvesse 
olemasolevaid e-taristuid; riiklike ja 
piirkondlike teadus- ja haridusvõrgustike 
omavaheline ühendamine, ülisuurte 
andmemahtude jaoks ette nähtud suure 
läbilaskevõimega võrgutaristu tagamine ja 
selle täiustamine ning digiressurssidele 
piiriülese ja valdkonnaülese ligipääsu 
tagamine; selliste tõkete kõrvaldamine, mis 
takistavad parimate uurimisrühmade 
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teadustaristuteenustele; teadustaristute 
innovatsioonipotentsiaali edendamine ning 
seejuures keskendumine 
tehnoloogiaarendusele ja 
ühisinnovatsioonile ning teadustaristute 
tihedamale tööstuse vajadustest lähtuvale 
kasutamisele.

ligipääsu ELi parimatele 
teadustaristuteenustele; teadustaristute 
innovatsioonipotentsiaali edendamine ning 
seejuures keskendumine 
tehnoloogiaarendusele ja 
ühisinnovatsioonile ning teadustaristute 
tihedamale tööstuse vajadustest lähtuvale 
kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida olemasolevate taristute, eelkõige e-taristute dubleerimist.

Muudatusettepanek 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

On vaja kaardistada väikeste ja keskmise 
suurusega teadustaristute asukoht, 
juurdepääsetavuspoliitika ja rahastamine, 
et päästa valla nende potentsiaal Euroopa 
teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiga vähendada teadusuuringute ja innovatsiooni ökosüsteemi killustatust, hoida ära 
tegevuse dubleerimist ning paremini kooskõlastada olemasolevate teadustaristute loomist ja 
kasutamist, oleks kasulik kaardistada kõik olemasolevad, sealhulgas ka väikesed ja keskmise 
suurusega teadustaristud ELis.

Muudatusettepanek 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti tuleb suurendada ELi 
teadustaristute rahvusvahelist mastaapi 

Samuti tuleb suurendada ELi 
teadustaristute rahvusvahelist mastaapi 
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ning soodustada vastastikuse kasu saamise 
eesmärgil tihedamat koostööd 
rahvusvaheliste partneritega ja 
rahvusvahelist osalust Euroopa 
teadustaristutes.

rahvusvahelise juurdepääsu kaudu ning 
soodustada vastastikuse kasu saamise 
eesmärgil tihedamat koostööd 
rahvusvaheliste partneritega ja 
rahvusvahelist osalust Euroopa 
teadustaristutes.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.1. Euroopa teadustaristumaastiku 
korrastamine

3.2.1. Euroopa teadustaristumaastiku 
korrastamine ja ratsionaliseerimine

Or. en

Muudatusettepanek 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa teadustaristu strateegiafoorumi 
raames kindlaks tehtud teadustaristute 
loomine, haldamine ja pikaajaline 
kestlikkus on ELi jaoks väga oluline, et 
tagada ELi juhtpositsioon teedrajavates 
uuringutes, teadmiste loomine ja 
kasutamine ning liidu tööstuse 
konkurentsivõime.

Teadustaristute, sealhulgas Euroopa 
teadustaristu strateegiafoorumi raames 
kindlaks tehtud teadustaristute loomine, 
haldamine ja pikaajaline kestlikkus ning 
nende osaluse maksimeerimine 
programmi „Euroopa horisont” 
projektides on ELi jaoks väga oluline, et 
tagada ELi juhtpositsioon teedrajavates 
uuringutes, teadmiste loomine ja 
kasutamine ning liidu tööstuse 
konkurentsivõime.

Or. en
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Muudatusettepanek 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1 – lõik 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üleeuroopaliste teadustaristute kogu 
olelusring lähtuvalt uute teadustaristute 
kavandamisest; nende ettevalmistamise ja 
rakendamise etapp, algetapis nende töösse 
panustamine täiendusena muudele 
rahastamisallikatele, samuti teadustaristute 
ökosüsteemi korrastamine ja 
optimeerimine Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi teetähiste järgimise 
kaudu ning üleeuroopaliste teadustaristute 
teenuselepingute sõlmimise ning taristute 
edasiarendamise, ühinemise ja tegevuse 
lõpetamise hõlbustamine;

– üleeuroopaliste teadustaristute kogu 
olelusring, nende ettevalmistamise ja 
rakendamise etapid, algetapis nende töösse 
panustamine täiendusena muudele 
rahastamisallikatele, samuti teadustaristute 
ökosüsteemi korrastamine ja 
optimeerimine Euroopa teadustaristu 
strateegiafoorumi teetähiste järgimise 
kaudu ning üleeuroopaliste teadustaristute 
teenuselepingute sõlmimise ning taristute 
edasiarendamise, ühinemise ja tegevuse 
lõpetamise hõlbustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusmaastik võidab väga palju sellest, 
kui tagatakse oluliste rahvusvaheliste, 
riiklike ja piirkondlike teadustaristute 
avatus kõikidele ELi teadlastele ning 
vajaduse korral lõimitakse taristutes
pakutavad teenused, et ühtlustada 
juurdepääsutingimusi, tõsta teenuste 
kvaliteeti ja mahtu ning soodustada 
kõrgtehnoloogilisi komponente ja 
lisaväärtusteenuseid käsitleva ühise 
arengustrateegia väljatöötamist 
innovatsioonimeetmete toel.

Teadusmaastik võidab väga palju sellest, 
kui tagatakse oluliste Euroopa tähtsuse ja 
mõjuga teadustaristute avatus kõikidele 
ELi ja kogu maailma teadlastele ning 
lõimitakse tõendatult Euroopa tähtsuse ja 
mõjuga riiklikes või piirkondlikes 
teadustaristutes pakutavad teenused, et 
ühtlustada juurdepääsutingimusi, tõsta 
teenuste kvaliteeti ja mahtu ning 
soodustada kõrgtehnoloogilisi komponente 
ja lisaväärtusteenuseid käsitleva ühise 
arengustrateegia väljatöötamist 
innovatsioonimeetmete toel.

Or. en
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Muudatusettepanek 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadusmaastik võidab väga palju sellest, 
kui tagatakse oluliste rahvusvaheliste, 
riiklike ja piirkondlike teadustaristute 
avatus kõikidele ELi teadlastele ning 
vajaduse korral lõimitakse taristutes 
pakutavad teenused, et ühtlustada 
juurdepääsutingimusi, tõsta teenuste 
kvaliteeti ja mahtu ning soodustada 
kõrgtehnoloogilisi komponente ja 
lisaväärtusteenuseid käsitleva ühise 
arengustrateegia väljatöötamist 
innovatsioonimeetmete toel.

Teadusmaastik võidab väga palju sellest, 
kui tagatakse oluliste rahvusvaheliste, 
riiklike ja piirkondlike teadustaristute 
avatus kõikidele ELi teadlastele ja 
novaatoritele ning võimaluse korral 
lõimitakse taristutes pakutavad teenused, et 
ühtlustada juurdepääsutingimusi, tõsta 
teenuste kvaliteeti ja mahtu ning 
soodustada kõrgtehnoloogilisi komponente 
ja lisaväärtusteenuseid käsitleva ühise 
arengustrateegia väljatöötamist 
innovatsioonimeetmete toel.

Or. en

Muudatusettepanek 706
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– riiklikke ja piirkondlikke 
teadustaristute rahastajaid ühendavad 
võrgustikud, mis võimaldavad 
ühisrahastamist riigiülese juurdepääsu 
loomiseks teadlastele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega 
teadustaristute võrgustikud, mille 
ülesanne kogu maailmas on tagada 
teadlastele taristute kättesaadavus ning 
edendada taristutes pakutavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 708
Jakop Dalunde
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega taristute
võrgustikud, mille ülesanne kogu 
maailmas on tagada teadlastele taristute 
kättesaadavus ning ühtlustada ja edendada 
taristutes pakutavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 709
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute, sealhulgas 
väikeste ja keskmise suurusega taristute
võrgustikud, mille ülesanne kogu 
maailmas on tagada teadlastele taristute 
kättesaadavus ning ühtlustada ja edendada 
taristutes pakutavaid teenuseid;

Or. it
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Selgitus

Sellega tagatakse toetus paljudele Euroopa väikestele teadustaristutele.

Muudatusettepanek 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele ja novaatoritele taristute 
kättesaadavus ning ühtlustada ja edendada 
taristutes pakutavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 711
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu Euroopat hõlmavate, riiklike 
ja piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu Euroopat hõlmavate, riiklike 
ja piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiskondlike probleemide lahendamiseks, 
et tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 714
Anneleen Van Bossuyt

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud 
ühiste probleemide lahendamiseks, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

– kogu ELi hõlmavate, riiklike ja 
piirkondlike teadustaristute võrgustikud, et 
tagada teadlastele taristute kättesaadavus 
ning ühtlustada ja edendada taristutes 
pakutavaid teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 715
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – I osa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samamoodi tugevdatakse strateegilise 
rahvusvahelise koostöö toetamisega 
Euroopa teadustaristute positsiooni 
rahvusvahelisel tasandil ning tagatakse 
nende üleilmne võrgustumine, 
koostalitlusvõime ja ulatus.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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