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LÜHISELGITUS

1. Eriprogrammi eesmärk on edendada ja toetada Euroopa teaduse tipptaset uuringukeskuste, 
ülikoolide, ametiasutuste ja tööstuse, sealhulgas VKEde tihedama koostöö kaudu.
Koostöö, teabe- ja teadmiste vahetus on põhialus, mis kindlustab teadustegevusele 
avastuste tegemiseks vajaliku loomingulisuse, vabaduse ja arengu. Tööstuse ja ülikoolide 
või uuringukeskuste vaheliste koostööprojektide puhul on oluline, et neil ei oleks selgelt 
tulunduslikku eesmärki. Ülikoolidele tuleb tagada vabadus iseseisvalt määratleda 
teadusuuringute prioriteedid, kusjuures neid ei tohi allutada tööstuse vajadustele.

2. Alusuuringuid, mille ettevõtted sageli tähelepanuta jätavad, kuid ilma milleta ei ole 
rakendusteadust, tuleb toetada ka partnerluses tööstuse ja VKEdega ning nende tulemused 
peavad olema kõigile kodanikele kättesaadavad ja kasutatavad.

3. Kuigi patendid võivad tuua teadustegevusse investeeringuid ja intellektuaalomandi 
õigused võivad aidata kaasa teadustegevuse rahastamisele, on äärmiselt vajalik vältida 
monopolide teket teatud sektorites, vähendada laia kaitseulatusega ("catch-all") patentide 
arvu ning lühendada ajavahemikku, mille jooksul avastused on patenteeritud. Samuti on 
vaja, et Euroopa võtaks rahvusvahelise kohustuse piiritleda, mis on patenteeritav 
(elusorganismid, DNA ja inimgenoom). Farmaatsiavaldkonnas ei tohi patendid ja hinnad 
takistada ravi võrdset kättesaadavust ning tõsiste epideemiate korral peab olema võimalik 
patente peatada, nagu seda on juba tehtud WTO lepingute põhjal selliste haiguste, nagu 
AIDS puhul.

4. Seitsmenda raamprogrammi rahastatavad teadusuuringud ja ülikoolide või riigi 
rahastatavad teadusuuringud peavad olema kättesaadavad, neid tuleb levitada ning nendes 
sisalduvat teavet ja teadmisi tuleb jagada. Euroopa teadusuuringud peavad aitama kaasa 
teadmiste kasvule ja üldisele hüvangule.

5. Seitsmendas raamprogrammis ettenähtud rahvusvaheliste koostööprojektide puhul on 
rahvusvahelise koostöö peamisteks kriteeriumideks vastastikusest kogemuste ja teadmiste 
vahetusest saadav lisandväärtus ning ühiste uurimisprojektide käivitamine ja läbiviimine.

6. Uued side- ja infotehnoloogiad kujutavad endast erakordset vahendit sõnavabaduse, 
osalemisõiguse ning informatsioonile juurdepääsu ja selle saamise õiguse edendamisel.
Seitsmenda raamprogrammi info- ja sidetehnoloogia projektid peavad aitama vähendada 
digitaalset veelahet, mis tuleneb tehnoloogiate ja nende kasutamist võimaldavate 
teadmiste kättesaadavuse erinevustest riikide vahel ja riikides ning põhjas ja lõunas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:



PE 367.924v03-00 4/13 AD\607167ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1Põhjendus 4
(4) Raamprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikku liikmesriikides läbiviidavat 
tegevust ja teisi ühenduse meetmeid, eriti 
koos struktuurifondide, põllumajanduse, 
hariduse, koolituse, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni, tööstuse, tervishoiu, 
tarbijakaitse, tööhõive, energeetika, 
transpordi ja keskkonna valdkonnas 
võetavate meetmetega.

(4) Raamprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikku liikmesriikides läbiviidavat 
tegevust ja teisi ühenduse meetmeid, eriti 
koos struktuurifondide, põllumajanduse, 
hariduse, koolituse, kultuuri, 
konkurentsivõime ja innovatsiooni, tööstuse, 
tervishoiu, tarbijakaitse, tööhõive, 
energeetika, transpordi ja keskkonna 
valdkonnas võetavate meetmetega.

Muudatusettepanek 2Põhjendus 8
(8) Vastavalt asutamislepingu artiklile 170 
on ühendus sõlminud mitmeid 
rahvusvahelisi teadusuuringu alaseid 
lepinguid ning tuleks teha jõupingutusi 
rahvusvahelise teadusuuringu alase koostöö 
tugevdamiseks, et integreerida ühendust 
veelgi rohkem ülemaailmsesse 
teadusringkonda. Seepärast peaks kõnealune 
eriprogramm olema osalemiseks avatud 
riikidele, kes on sõlminud sellekohased 
lepingud, ning see tuleks projekti tasandil ja 
vastastikuse kasu alusel osalemiseks avada
ka kolmandate riikide üksustele ja 
rahvusvahelistele teaduskoostöö 
organisatsioonidele.

(8) Vastavalt asutamislepingu artiklile 170 
on ühendus sõlminud mitmeid 
rahvusvahelisi teadusuuringu alaseid 
lepinguid ning tuleks teha jõupingutusi 
rahvusvahelise teadusuuringu alase koostöö 
tugevdamiseks, et integreerida ühendust 
veelgi rohkem ülemaailmsesse 
teadusringkonda. Seepärast peaks kõnealune 
eriprogramm olema osalemiseks avatud 
riikidele, kes on sõlminud sellekohased 
lepingud, samuti tugevdama koostööd 
nende riikidega, kes ei ole veel kirjutanud 
alla mainitud lepingutele, ning olema 
projekti tasandil, üldisest hüvangust 
lähtuvalt ja vastastikuse kasu alusel 
osalemiseks avatud ka kolmandate riikide 
üksustele ja rahvusvahelistele teaduskoostöö 
organisatsioonidele.

Muudatusettepanek 3Põhjendus 9

  
1 ELTs seni avaldamata.
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(9) Käesoleva programmi raames 
teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid.

(9) Kõnealuse programmi raames 
teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
eetika põhimõtteid, sealhulgas Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid, ning toetada teaduse 
ühiskondlikke ja humanistlikke väärtusi, 
võttes arvesse eetilist ja kultuurilist 
mitmekesisust.

Selgitus

Rohkem kui eales varem on teaduses pingeid, kord loovaid, kord hävitavaid, mis tulenevad 
teaduse muljetavaldavatest edusammudest ja ühiskonnast enesest, selle majanduslikest, 
poliitilisest ja kultuurilistest aspektidest. Tuleb mõtiskleda eetika ja kultuurilise 
mitmekesisusega seonduvate küsimuste üle teadusmaailmas.

Muudatusettepanek 4Põhjendus 10
(10) Raamprogramm peaks kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele.

(10) Raamprogramm peab kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele.

Muudatusettepanek 5Põhjendus 11 a

Lihtsustamiseks ja ametlike pakkumiste 
kulutuste vähendamiseks peaks komisjon 
looma eeldused pakkumisel osalejate 
teavitamiseks andmepanga kaudu

Selgitus

Euroopa uurimisasutuste ja pakkumisest huvitatute juurdepääsu lihtsustamine programmile

Muudatusettepanek6Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3a. Komisjon tagab uurimistulemuste 
kasutamise ning arvestab nende panusega 
dünaamilisse teadmistepõhisesse ühiskonda 
Euroopas.

Selgitus

Komisjon peab näitama, et programmi eesmärk, nimelt dünaamilise teadmistepõhise 
ühiskonna teke Euroopas, on tõesti saavutatud.
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Muudatusettepanek 7Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon teavitab korrapäraselt komiteed 
eriprogrammi rakendamise üldisest 
edenemisest ja eelkõige kõikide selle 
programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetega seotud edusammudest.

5. Komisjon teavitab korrapäraselt komiteed 
ja Euroopa Parlamendi vastutavat 
komisjoni eriprogrammi rakendamise 
üldisest edenemisest ja eelkõige kõikide 
selle programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetega seotud edusammudest.

Selgitus

Komisjon esitab siinkohal eeskirjad komiteemenetluseks koostöö raames nõukoguga. On 
asjakohane teavitada ka eelarveorgani teist kätt programmi elluviimisest

Muudatusettepanek8Artikli 8 lõige 5 a (uus)

5a. Komisjon esitab vastutavatele 
organitele käesoleva õigusakti, samuti 
aruande eriprogrammi elluviimise kohta 
uueks käsitlemiseks nii aegsasti, et 
menetluse käesoleva õigusakti muutmiseks 
saab lõpetada 2010. aasta lõpuks.

Selgitus

Õigusakti hindamise / kontrollimise abil ettenähtud ajavahemiku (vahekokkuvõte - Mid-term-
Review) jooksul luuakse võimalus reageerida hindamise ja vajadusel paranduste raames 
elluviimise käigus tekkinud takistustele ja muudele arengutele. Kontrolli aeg on töö käigus 
tekkiva programmi käivitamisetapi tõttu üks aasta pärast programmi jaoks ettenähtud 
ajavahemiku keskpaiga saavutamist. See peaks võimaldama usaldusväärsemat hindamist.

Muudatusettepanek 9I lisa sissejuhatava osa teine lõik
Üldeesmärk on aidata tipptasemel 
teadusuuringute edendamisega kaasa 
jätkusuutlikule arengule.

Teadusuuringute põhieesmärk on 
teadmiste suurendamine. Üldeesmärk on 
aidata tipptasemel teadusuuringute 
edendamisega kaasa teadmiste kasvule ja 
jätkusuutlikule arengule. Teadusuuringud 
on sotsiaalse kaasatuse, aktiivse 
kodanikkonna ja osaluse, majanduskasvu, 
konkurentsivõime, tervise ja elukvaliteedi 
põhialus.

Selgitus

Teadusuuringud ja teadus on üha sagedamini omavahelises seoses konkurentsivõime, 
majanduse või tootmissisendite ning kasuga tööstusele. Teadusuuringuid tuleb eelkõige 
käsitleda kui teadmiste suurendamise vahendit.
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Muudatusettepanek 10I lisa sissejuhatava osa teine lõik a (uus)
Avaliku ja erasektori partnerluse korral 
võtab komisjon kohustuse levitada alus- ja 
rakendusuuringute tulemusi, kui need 
pakuvad üldist huvi ja on üldiseks 
hüvanguks.

Selgitus

Lissabonis  võetud kohustuste täitmiseks peaks teadmiste levitamine ja demokratiseerimine 
olema Euroopa teadustegevuse prioriteet. Seitsmenda raamprogrammi rahastatavates 
projektides, mille puhul on tegemist tööstuse ja avalike teadusuuringute koostööga, peab 
olema tagatud, et uuritaks teemasid, mis ei paku otsest huvi tööstusele, ning teadustöö 
tulemused oleksid kõigile kodanikele kättesaadavad ja kasutatavad, eriti need tulemused, mis 
aitavad kaasa ühiskonna arengu edendamisele.

Muudatusettepanek 11I lisa alapealkirja "Levitamine... neljas taane a (uus)
– spetsiaalsed õpialgatused, mis on 
korraldatud koostöös osalejate (avalikud 
haldusorganid, kasutajad, tööstus, 
kodanikuühiskond) olemasolevate 
võrgustikega, mille eesmärk on koguda ja 
edasi anda positiivseid kogemusi, samuti 
ebaõnnestumisi, mis on projektide 
elluviimise lahutamatu osa, kuid millest 
tuleb õppida;

Muudatusettepanek 12I lisa alapealkirja "Rahvusvaheline koostöö" esimese lõigu sissejuhatav 
lõik

Rahvusvahelised koostöömeetmed toetavad 
rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiaalast 
poliitikat, millel on kaks teineteisest sõltuvat 
eesmärki:

Rahvusvahelised koostöömeetmed toetavad 
rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiaalast 
poliitikat, millel on kolm teineteisest 
sõltuvat eesmärki:

Muudatusettepanek 13I lisa alapealkirja "Teaduslikud ja tehnoloogilised eesmärgid, teemade 
ja tegevuse põhisuunad" alapealkirja "Rahvusvaheline koostöö" sissejuhatava lõigu esimene 

taane
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toetada ja edendada Euroopa 
konkurentsivõimet strateegiliste teadust ja 
tehnoloogiat hõlmavate teadusalaste 
partnerlussuhete kaudu kolmandate 
riikidega, sealhulgas kõrgelt arenenud 
tööstusriikide ja esilekerkivate 
majanduskeskkondadega, kaasates
kolmandate riikide parimaid teadlasi 
töötama koos Euroopa teadlastega ja 
Euroopas.

toetada ja edendada universaalse väärtusega 
teadusprojekte strateegiliste teadust ja 
tehnoloogiat hõlmavate teadusalaste 
partnerlussuhete kaudu kolmandate 
riikidega, sealhulgas kõrgelt arenenud 
tööstusriikide ja esilekerkivate 
majanduskeskkondadega, toetades
kolmandate riikide teadlaste liikuvust, et 
tagada parimad tingimused, mis 
võimaldavad neil töötada koos Euroopa 
teadlastega ja Euroopas, ning lihtsustada 
nende hilisemat pöördumist kodumaale;

Selgitus

Tuleb suurendada Euroopa teadussüsteemi avatust välisteadlastele, luues neile pärast 
päritoluriiki naasmist parimad tingimused koostöö jätkamiseks Euroopas ning ühiste 
teadusuuringute tulemuste kasutamseks. Samuti tuleb nii riikide kui ka erinevatest riikidest 
pärit teadlaste ühisrühmade rahvusvahelistes koostööprojektides võtta võrdselt ja 
tasakaalustatult arvesse kummagi prioriteete.

Muudatusettepanek 14I lisa  alapealkirja "Rahvusvaheline koostöö" sissejuhatava lõigu 
esimene taane a (uus)

- tagada, et üldise väärtusega 
teadusuuringute tulemused ja sellest 
lähtuv kasu oleks igati kättesaadav ja 
kasutatav;

Muudatusettepanek 15I lisa alapealkirja "Rahvusvaheline koostöö" sissejuhatava lõigu teine 
taane

- käsitleda kolmandate riikide ees seisvaid 
või ülemaailmseid konkreetseid 
probleeme, lähtudes ühisest huvist ja 
kasust.

- käsitleda kolmandate riikide ees seisvaid 
või globaalseid konkreetseid probleeme, 
tugevdades ülemaailmse koostöö ning 
teadmiste ja informatsiooni jagamise 
põhimõtet.

Muudatusettepanek 16I lisa alapealkirja "Rahvusvaheline koostöö" teine lõik
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ELi rahvusvahelise teaduskoostöö poliitika 
rõhutab ja arendab koostööd, et luua, jagada 
ja kasutada teadmisi võrdõiguslike 
teadusalaste partnerlussuhete kaudu, võttes 
arvesse riigi, piirkonna ja 
sotsiaalmajanduslikku tausta ja 
partnerriikide teadmistebaasi. Strateegiline 
lähenemisviis on tugevdada ELi ja 
kolmandate riikide sedalaadi vastastikusel
huvil ja kasul põhinevate kahepoolsete, 
piirkondliku ja ülemaailmse tasandi 
partnerlussuhete kaudu ELi 
konkurentsivõimet ja ülemaailmset säästvat 
arengut. Selleks tuleb mitmepoolsete 
rahvusvaheliste uurimisprogrammide kaudu 
edendada ka ELi rolli globaalse tegutsejana.
Toetatavad rahvusvahelised 
koostöömeetmed ühendatakse üldise 
poliitikaga, et toetada ELi rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist ning aidata kaasa 
Euroopa väärtushinnangute,
konkurentsivõime, sotsiaalmajandusliku
progressi, keskkonnakaitse ja heaolu 
jagamisele ülemaailmse säästva arengu 
egiidi all.

ELi rahvusvahelise teaduskoostöö poliitika 
rõhutab ja arendab koostööd, et luua, jagada 
ja kasutada teadmisi võrdõiguslike 
teadusalaste partnerlussuhete kaudu, võttes 
arvesse rahvusvahelist, riigi, piirkonna ja 
sotsiaalmajanduslikku tausta ja 
teadmistebaasi ning Euroopa ja 
partnerriikide prioriteete. Strateegiline 
lähenemisviis on tugevdada ELi ja 
kolmandate riikide üldisel ja ühisel huvil 
põhinevate kahepoolsete, piirkondliku ja 
ülemaailmse tasandi partnerlussuhete kaudu 
ELi konkurentsivõimet ja ülemaailmset 
säästvat arengut. Selleks tuleb 
mitmepoolsete rahvusvaheliste 
uurimisprogrammide kaudu edendada ka 
ELi rolli globaalse tegutsejana. Toetatavad 
rahvusvahelised koostöömeetmed 
ühendatakse üldise poliitikaga, et toetada 
ELi rahvusvaheliste kohustuste täitmist ning 
aidata kaasa tulemuste jagamisele, et 
suurendada konkurentsivõimet, 
sotsiaalmajanduslikku progressi, 
keskkonnakaitset ja heaolu  ülemaailmse 
säästva arengu egiidi all.

Muudatusettepanek 17I lisa alapealkirja "Teemad" punkti 1 alapealkirja "Lähenemisviis" 
neljas lõik a (uus)

Ennetustegevus ja rahvatervist käsitlev 
teave ei tohiks olla ainult 
tervishoiuministeeriumide, 
uuringukeskuste ja haiglate pädevuses;
tuleb luua viimaste koostoimimine 
haridusringkondadega, et korraldada 
tervise ja haiguste ennetamise alaseid  
kasvatuslikke ettevõtmisi (kursused, 
prognooside tegemine, trükised).

Muudatusettepanek 18I lisa alapealkirja "Teemad" punkt 3 "Eesmärk"
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Parandada Euroopa tööstuse
konkurentsivõimet ning võimaldada 
Euroopal info- ja sidetehnoloogia edasise 
arenguga kursis olla ja seda kujundada, et 
ühiskonna ja majanduse nõudmised oleksid 
täidetud. Tugevdatakse Euroopa teaduslikku 
ja tehnoloogilist baasi ja tagatakse 
ülemaailmne liidripositsioon info- ja 
sidetehnoloogia valdkonnas, soodustades ja 
edendades innovatsiooni info- ja 
sidetehnoloogia abil, ning tagatakse, et info-
ja sidetehnoloogia areng tooks kiiresti kasu 
Euroopa kodanikele, äriühingutele, 
tööstusele ja riikidele.

Parandada Euroopa info- ja sidetehnoloogia 
sektori konkurentsivõimet ning võimaldada 
Euroopal luua avatud ja kõikehõlmav 
infoühiskond, kus järgitakse inimõigusi 
ning sõnavabaduse, kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse põhimõtet, nagu kiideti 
heaks Tunises toimunud info- ja 
sidetehnoloogia rahvusvahelisel 
konverentsil, ning mis aitab kõrvaldada 
info- ja sidetehnoloogia arengu erinevused 
riikide vahel ja riikides. Tugevdatakse 
Euroopa teaduslikku ja tehnoloogilist baasi 
ja tagatakse ülemaailmne liidripositsioon 
info- ja sidetehnoloogia valdkonnas, 
soodustades ja edendades innovatsiooni ja 
arengut info- ja sidetehnoloogia abil, ning 
tagatakse, et info- ja sidetehnoloogia areng 
tooks kiiresti kasu Euroopa kodanikele, 
ülikoolidele ja uuringukeskustele, 
äriühingutele, tööstusele ja riikidele ning 
siirderiikidele ja  arengumaadele, kellega 
on juba loodud koostöövõrgustike projektid 
(EUMEDIS ja EUMEDCONTACT 
Vahemeremaades, @LIS Ladina-
Ameerikas ning ELi-Aasia info- ja 
sidetehnoloogia programm ASI@ICT 
Aasias).

Selgitus

Uued info- ja sidetehnoloogiad etendavad üha suuremat osa kaasaegses ühiskonnas. Need 
avaldavad mõju valitsemisele, haridusele, informatsioonile, tööstuse arengule, keskkonnale ja 
miljardite inimeste igapäevaelule. Euroopa Liit peab andma panuse infoühiskonna 
loomisesse, kus tehnoloogiad, infrastruktuur ja teenused on rahva teenistuses. Infoühiskonna 
muutmine avatuks ja kõikehõlmavaks tähendab muuhulgas tohutu lõhe kaotamist piirkondade 
(maapiirkondade), sotsiaalsete rühmade (ebasoodsas olukorras olevate gruppide) ning põhja 
ja lõuna vahel.

Muudatusettepanek 19I lisa alapealkirja "Teemad" punkti 3 "Sissejuhatus" esimene lõik
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Info- ja sidetehnoloogia mängib kõigi 
tööstus- ja teenindussektorite innovatsiooni, 
loovuse ja konkurentsivõime soodustamisel 
ainulaadset ja tõestatud rolli. Need on 
olulised põhiliste ühiskonna ees seisvate 
probleemide lahendamiseks ja avalike 
teenuste kaasajastamiseks ning toetavad 
progressi kõigis teaduse ja tehnoloogia 
valdkondades. Seepärast peab Euroopa 
valitsema ja kujundama info- ja 
sidetehnoloogia edasist arengut ning tagama 
info- ja sidetehnoloogial põhinevate teenuste 
ja toodete omaksvõtmise ja kasutamise 
kodanikele ja ettevõtetele võimalikult suure 
kasu toomiseks.

Info- ja sidetehnoloogia mängib kõigi 
tööstus- ja teenindussektorite innovatsiooni, 
loovuse ja konkurentsivõime soodustamisel 
ainulaadset ja tõestatud rolli. Info- ja 
sidetehnoloogiad võivad samuti etendada 
olulist osa oskusteabe, teadmiste ja 
teadustöö tulemuste levitamisel ja 
kättesaadavuse tagamisel. Need on olulised 
põhiliste ühiskonna ees seisvate probleemide 
lahendamiseks ja avalike teenuste 
kaasajastamiseks ning toetavad progressi 
kõigis teaduse ja tehnoloogia valdkondades.
Info- ja sidetehnoloogiad aitavad kaasa 
teabele juurdepääsu parandamisele ja selle 
mitmekesistamisele ning suurendavad 
kodanike aktiivset osalust. Seepärast peab 
Euroopa hoogustama info- ja 
sidetehnoloogia edasist arengut avatuse ja 
kõikehõlmavuse suunas ning tagama info-
ja sidetehnoloogial põhinevate teenuste ja 
toodete omaksvõtmise ja kasutamise 
kodanikele ja ettevõtetele võimalikult suure 
kasu toomiseks.

Muudatusettepanek 20I lisa alapealkirja "Teemad" punkti 3 alapealkirja "Tegevus" 
alapealkirja "Tehnoloogiate integreerimine" taande "Rakendustealane teadustegevus" taande 

"Ühiskondlike küsimuste lahendamisel kasutatav info- ja sidetehnoloogia" teine taane
– valitsuste heaks: info- ja sidetehnoloogia 
kasutamine avalikus halduses rakendatavas 
valdkondadevahelises lähenemisviisis koos 
organisatsiooniliste muudatustega ja uute 
oskustega, et pakkuda kõigile uuenduslikke, 
kodanikukeskseid teenuseid; täiustatud info-
ja sidetehnoloogial põhinevad 
teadusuuringud ja lahendused demokraatlike 
ja osalusprotsesside, avaliku sektori teenuste 
osutamise ja selle kvaliteedi ning 
haldusasutuste ja valituste vahelise 
koostoimimise parandamiseks ning 
seadusandlike ja poliitika arendamise 
protsesside toetamiseks kõigis demokraatia 
faasides.

– valitsuste heaks: info- ja sidetehnoloogia 
kasutamine avalikus halduses rakendatavas 
valdkondadevahelises lähenemisviisis koos 
organisatsiooniliste muudatustega , 
ümberkorraldusprotsesside ja uute 
oskustega, et pakkuda kõigile uuenduslikke, 
kodanikukeskseid teenuseid; täiustatud info-
ja sidetehnoloogial põhinevad 
teadusuuringud ja lahendused demokraatlike 
ja osalusprotsesside, avaliku sektori teenuste 
osutamise ja selle kvaliteedi ning 
haldusasutuste ja valituste vahelise 
koostoimimise parandamiseks ning 
seadusandlike ja poliitika arendamise 
protsesside toetamiseks kõigis demokraatia 
faasides.

Muudatusettepanek 21I lisa alapealkirja "Teemad" punkti 3 alapealkirja "Tegevus" 
alapealkirja "Tehnoloogiate integreerimine" taande "Rakendustealane teadustegevus" taande 
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"Info- ja sidetehnoloogia infosisu loovuse ja isikliku arengu jaoks" teine alataane a (uus)
- kultuuripärandi, sealhulgas inimeste 

elukeskkonna kaitse, säilitamine ja 
edendamine: inimeste elukeskkonna, 
sealhulgas ehitatud keskkonna, 
linnaalade ja maastike keskkonnaohutu 
ja säästev haldamine, samuti 
kultuuripärandi kaitsmine, säilitamine, 
optimaalne kasutamine ja 
integratsioon, sealhulgas 
keskkonnamõjude hindamine, 
riskihindamise mudelid ja vahendid, 
kahjuhindamise arenenud ja 
alalhoidlikud tehnikad, restaureerimise 
uued meetodid ja tooted, leevendus- ja 
kohanemisstrateegiad 
kultuuriväärtuste, nii kinnis- kui 
vallasvara säästvaks haldamiseks.
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