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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 4

(4) Raamprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikke meetmeid liikmesriikides ja muid 
ühenduse meetmeid, sealhulgas eelkõige 
struktuurifondide, põllumajanduse, hariduse, 
koolituse, konkurentsivõime ning uuenduste, 
tööstuse, tervishoiu, tarbijakaitse, tööhõive 
ja keskkonna valdkonnas võetavaid 
meetmeid.

(4) Raamprogramm peaks täiendama 
Lissaboni strateegia rakendamiseks 
vajalikke meetmeid liikmesriikides ning 
liikmesriikide poolt Euroopa 
valitsustevahelistes 
teadusorganisatsioonides osalemise kaudu 
võetavaid meetmeid ja muid ühenduse 
meetmeid, sealhulgas eelkõige 
struktuurifondide, põllumajanduse, hariduse, 
koolituse, konkurentsivõime ning uuenduste, 
tööstuse, tervishoiu, tarbijakaitse, tööhõive 
ja keskkonna valdkonnas võetavaid 
meetmeid.

Or. en
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Selgitus

Valitsustevaheliste teadusuuringute mainimine on oluline tagamaks järjepidevust seitsmenda 
raamprogrammi ettepaneku ja teiste eriprogrammide ettepanekutega. Liikmesriikide poolt 
valitsustevahelistes organisatsioonides osalemise kaudu läbi viidavad teadusuuringud 
viitavad Euroopa teaduse tugevusele maailma tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 esimese lõigu 1 punkt f

f) horisontaalne rahvusvahelise koostöö f) teaduspoliitika ühtne arendamine
f a) rahvusvaheline koostöö

Or. es

Selgitus

Eesmärk on panna rõhku riikidevahelistele teadusuuringutele Euroopa tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõige 1

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid.

1. Kõigis eriprogrammi alusel toimuvates 
teadusuuringutes järgitakse eetika 
aluspõhimõtteid. Embrüote uurimise ja 
embrüo tüvirakkude uurimise projekte ei 
rahastata, kuna need on mitmes 
liikmesriigis keelatud esmaste inimõiguste 
kaalutlustega ja põhiseaduse põhimõtetega 
seotud põhjustel. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõiked 2 ja 3

2. Käesoleva programmi raames ei 
rahastata järgmisi teadustöö valdkondi:

2. Eetiliselt tundlike uurimisprojektide 
puhul peavad osalejad saama enne 
projektide alustamist riikliku või kohaliku 
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eetikakomitee heakskiidu või loa. Lisaks 
sellele kontrollib komisjon süstemaatiliselt 
projekte ja annab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile kord aastas aru. 
Eritingimustel võib eetikakontrolli läbi viia 
projekti toimumise ajal. 

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine,
– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused pärilikuks muuta;
– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma 
siirdamise abil.
3. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmist teadustegevust:

3. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustegevuse valdkondi:

– kõigis liikmesriikides keelatud 
teadustegevus
– teadusuuringud, mis viiakse läbi 
liikmesriigis, kus kõnealused 
teadusuuringud on keelatud.

– inimembrüote kloonimisele suunatud 
teadusuuringud;
– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused pärilikuks muuta;
– teadusuuringud, mis on suunatud 
inimese embrüote loomisele üksnes 
teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks ning teadusuuringud, milles 
kasutatakse sellistelt embrüotelt pärit 
tüvirakke;
– uurimisprojektid, mis toovad otseselt või 
kaudselt kaasa inimembrüote hävitamise.
Embrüote tüvirakkude uuringutes 
kasutatakse NIHi kogemusi ja teadustöö 
rahastamine piirdub enne 2001. aasta 
augustit loodud embrüote 
tüvirakuliinidega.

Or. en
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(Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute lõike 3 teine taane kattub lõike 2 teise taandega 
komisjoni ettepanekus.)

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek esitati samas sõnastuses raamprogrammis. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, 
Paul Rübig

Muudatusettepanek 9
Artikli 4 lõige 2

2. Käesoleva programmi raames ei rahastata 
järgmisi teadustöö valdkondi:

2. Käesolevas programmis ei rahastata 
järgmist teadustööd:

– inimeste kloonimisele suunatud 
teadusuuringud, mille eesmärk on 
paljundamine,

– inimembrüote kloonimisele suunatud
teadusuuringud;

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused pärilikuks muuta;

– inimese genotüübi muutmisele suunatud 
teadusuuringud, mis võivad sellised 
muudatused pärilikuks muuta;

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärgil või tüvirakkude saamiseks, 
sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise 
abil.

– teadusuuringud, mis on suunatud inimese 
embrüote loomisele üksnes teadustöö 
eesmärkidel või tüvirakkude saamiseks ning 
teadusuuringud, milles kasutatakse 
sellistelt embrüotelt pärit tüvirakke;
– teadusuuringud, milles hävitatakse 
inimembrüoid või kasutatakse 
inimembrüote tüvirakke.

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek esitati samas sõnastuses raamprogrammis. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesoleva programmi raames ei 
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rahastata järgmist tegevust: 
– uurimisprojektid, mis on liikmesriikides 
keelatud esmaste inimõiguste kaalutlustega 
ning põhiseaduse põhimõtetega seotud 
põhjustel;
– uurimisprojektid, mis ohustavad 
inimväärikuse põhiväärtusi;
– inimembrüote kloonimise meetodid;
– sekkumised inimloote arengusse;
– embrüote ja embrüo tüvirakkude 
kasutamine ja loomine teadusuuringute 
eesmärgil, kuna inimesed on eesmärk 
iseeneses ning inimkeha, eriti naise keha, 
ei tohiks kaubanduslikuks muuta.
Kimääride uuringuid ei rahastata ei 
otseselt ega kaudselt.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, 
Christian Ehler

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõige 3

3. Käesoleva programmi raames ei 
rahastata järgmist teadustegevust:

3. Kui tehnoloogia on eetilisest seisukohast 
vastuoluline (nt teadusuuringud, mis 
hõlmavad embrüo tüvirakke, ülemääraseid 
katseklaasiembrüoid, ravi puudumisel 
geneetiliste andmete kasutamisega seotud 
küsimusi), siis seatakse esikohale 
uurimisprojektid, kus pakutakse välja 
alternatiive nendele eetiliselt vastuolulistele 
tehnoloogiatele (nt teadusuuringud, mis 
hõlmavad täiskasvanu tüvirakke ja 
nabaväädi tüvirakke, viljakushäirete ravi 
ülemääraste embrüote loomiseta, 
geneetilised katsed seoses raviga). 

– kõigis liikmesriikides keelatud 
teadustegevus
– teadusuuringud, mis viiakse läbi 
liikmesriigis, kus kõnealused 
teadusuuringud on keelatud.

Or. en
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Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek esitati samas sõnastuses raamprogrammis. Küsimus tuleks 
lahendada raamprogrammis, kuid ühtsuse huvides esitatakse ka eriprogrammide puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõike 3 taane 1 a (uus)

– embrüote ja embrüote tüvirakkude 
uuringud, mis on keelatud mitmes 
liikmesriigis inimõiguste põhimõtteliste 
kaalutluste ja põhiseaduse põhimõtetega 
seotud põhjustel

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 3 teine taane

– teadusuuringud, mis viiakse läbi 
liikmesriigis, kus kõnealused 
teadusuuringud on keelatud.

– teadusprojektid, mis ohustavad 
subsidiaarsuse põhimõtet ja inimväärikuse 
põhiväärtusi ning kujutavad endast ohtu 
inimkeha, eelkõige naise keha 
kaubanduslikuks muutumise vältimisele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 14
Artikli 5 lõige 3

3. Kõnealuse eriprogrammi IV lisas 
sätestatakse algatus riiklike 
teadusprogrammide ühiseks rakendamiseks, 
mille kohta oleks asutamislepingu artikli 169 
kohaselt vaja vastu võtta eraldi otsus.

3. Kõnealuse eriprogrammi IV lisas 
sätestatakse võimalik algatus riiklike 
teadusprogrammide ühiseks rakendamiseks, 
mille kohta oleks asutamislepingu artikli 169 
kohaselt vaja vastu võtta eraldi otsus.
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Or. es

Selgitus

Iseenesest mõistetav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 15
Artikli 6 lõige 2

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastavaid teadusuuringuid. 
Vajaduse korral seda ajakohastatakse.

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastavaid teadusuuringuid 
ja Euroopa lisandväärtuse saavutamist 
ning mõju tööstuse konkurentsivõimele ja 
aktuaalsust seoses ühenduse muude
poliitikavaldkondadega. Vajaduse korral 
seda ajakohastatakse.

Or. es

Selgitus

Tööstuse karmi konkurentsi taustal tuleks rõhku panna Euroopa lisandväärtusele ja ühenduse 
poliitikavaldkondade tähtsusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 lõige 2

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste
organisatsioonide vastavaid teadusuuringuid. 
Vajaduse korral seda ajakohastatakse.

2. Tööprogrammis võetakse arvesse 
liikmesriikide, assotsieerunud riikide ning 
Euroopa ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastavaid teadusuuringuid, 
et suurendada sünergiat selliste 
uuringutega. Vajaduse korral seda 
ajakohastatakse.

Or. en

Selgitus

Et luua Euroopa kasuks järjepidev Euroopa teadusruum, peaks olema tööprogrammi eesmärk 
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suurendada sünergiat olemasolevate teadusuuringutega, mitte neid ainult arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 17
Artikli 6 lõige 3

3. Tööprogrammis täpsustatakse 
kriteeriumid, mille alusel hinnatakse 
rahastamiskava raames kaudseid meetmeid 
käsitlevaid ettepanekuid ja valitakse välja 
projektid. Kriteeriumideks on suurepärase 
tase, mõju ja rakendamine, kusjuures
lisanõudeid, koefitsiente ja piirmäärasid võib 
hiljem tööprogrammi raames täpsustada või 
täiendada.

3. Rahastamiskava raames hinnatakse
kaudseid meetmeid käsitlevaid ettepanekuid 
ja valitakse välja projektid järgmiste 
põhimõtete alusel:

– teadusuuringute ja tehnoloogia 
suurepärane tase;
– seotus eriprogrammi eesmärkidega;
– võimalik mõju projekti tulemuste 
arengule, levitamisele ja kasutamisele;
– rakendamise ja haldamise kvaliteet ja 
efektiivsus.
Kõnealuses raamistikus määratletakse 
tööprogrammi hindamis- ja 
valikukriteeriumid ning lisanõudeid, 
koefitsiente ja piirmäärasid võib hiljem 
täpsustada.

Or. es

Selgitus

Eriprogrammi meetmete tõhusama rakendamise huvides tuleb projektide valikut reguleerivad 
põhimõtted täpsemalt määrata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 18
Article 6, paragraph 4

4. Tööprogrammiga võib täpsustada: 4. Tööprogrammiga võib täpsustada 
Euroopa rajatised, kes saavad liikmemaksu.
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a) organisatsioonid, kes saavad 
liikmemaksu

b) tugimeetmed teatud õigussubjektide 
tegevusteks.

Or. es

Selgitus

Kõik organisatsioonid peaksid konkureerima võrdsetel tingimustel ja võrdsete võimalustega. 
Seepärast peaks lõige 4 viitama ainult organitele, mis on olemuselt Euroopa rajatised, samal 
ajal kui punkt b tuleks välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 19
Artikli 7 lõige 2

2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud korda 
kohaldatakse järgmiste meetmete 
vastuvõtmiseks:

2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud korda 
kohaldatakse järgmiste meetmete
vastuvõtmiseks:

a) artikli 6 lõikes 1 nimetatud tööprogramm a) artikli 6 lõikes 1 nimetatud tööprogrammi
koostamine ja ajakohastamine, sealhulgas 
esmajärjekorras kasutatavad vahendid, 
nende kasutamise mis tahes järgnev 
kohandamine, projektikonkursside sisu 
ning kohaldatavad hindamis- ja 
valikukriteeriumid,

b) II lisas sätestatud summa suunava 
jaotuse võimalikud korrigeerimised.

b) järgmiste tegevuste rahastamise 
heakskiitmine:
i) TTA-meetmed, mis hõlmavad 
tippkeskuste võrgustikke ja integreeritud 
projekte;
ii) TTA-meetmed järgmistel teemadel:
– tervishoid;
– toiduained, põllumajandus ja 
biotehnoloogia:
– nanoteadused ja nanotehnoloogiad;
ba) raamprogrammi artiklis 7 ette nähtud 
välishindamise pädevuse koostamine;
bb) II lisas sätestatud summa suunava 
jaotuse võimalikud korrigeerimised.
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Or. en

(Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute punkt bb kattub komisjoni ettepaneku punktiga 
b.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 20
Artikli 7 lõige 2

2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud korda
kohaldatakse järgmiste meetmete 
vastuvõtmiseks:

2. Artikli 8 lõikes 2 sätestatud 
korralduskomitee menetlust kohaldatakse 
järgmiste meetmete vastuvõtmiseks:

a) artikli 6 lõikes 1 nimetatud tööprogramm a) artikli 6 lõikes 1 nimetatud tööprogramm, 
sealhulgas eelisjärjekorras kasutatavad 
vahendid ja mis tahes järgnevad 
muudatused, konkursside sisu ning 
kohaldatavad hindamis- ja 
valikukriteeriumid;

b) II lisas sätestatud summa suunava jaotuse 
võimalikud korrigeerimised.

b) II lisas sätestatud summa suunava jaotuse 
võimalikud korrigeerimised;

ba) TTA-meetmete rahastamine, kui 
ühenduse hinnanguline toetus programmi 
raames on 0,6 miljonit eurot või rohkem;
bb) ERA-NETi ja ERA-NET PLUSiga 
seotud otsuste rahastamine;
bc) komisjoni ja Euroopa 
Investeerimispanga vaheline leping 
riskijagamisrahastu kohta.

Or. es

Selgitus

Korralduskomitee praegused ülesanded tuleks säilitada, sest programmi eduks on väga 
oluline, et riigid tunneksid end partneritena ning et meetodite järelevalve oleks korralik, 
võttes arvesse, et paljud neist täiendavad eri liikmesriikides võetavaid meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 21
Artikli 8 lõige 2

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 
sätestatud korralduskomitee menetlust 

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 
ja 7.
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vastavalt selle artikli 7 lõikele 3.

Or. es

Selgitus

Iseenesest mõistetav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 22
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8 a
Komisjon tagab 7. raamprogrammi 
käsitleva otsuse artiklis 7 nõutava 
sõltumatu järelevalve, hindamise ja 
läbivaatamise eriprogrammiga hõlmatud 
valdkondades toimuva tegevuse puhul.

Or. es

Selgitus

Tuleks järgida 7. raamprogrammis sätestatud suuniseid, et tagada eriprogrammi tegevuste 
järelevalve ja kontroll.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 23
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” esimese lõigu viies taane

– lähendada teadust ja ühiskonda teaduse ja 
tehnoloogia harmooniliseks integreerimiseks 
Euroopa ühiskonda ning

– lähendada teadust ja ühiskonda teaduse ja 
tehnoloogia harmooniliseks integreerimiseks 
Euroopa ühiskonda. Võimaldada 
olemasolevatel ELi, riiklikel või 
piirkondlikel teabealastel kasutajatugedel 
anda VKEdele, tööstusettevõtetele ja 
teadmistega tegelevatele institutsioonidele 
kogu teave raamprogrammi, 
konkurentsivõime ning uuendustegevuse 
raamprogrammi ja struktuurifondide kohta 
ning

Or. en
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Selgitus

Olemasolevad teabealased kasutajatoed peavad saama juhiseid ja teavet nii, et neil oleks 
võimalik teenindada VKEsid, tööstusettevõtteid ja teadmistega tegelevaid institutsioone ning 
nad saaksid seda teha vahendite vahelist täiendavust silmas pidades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 24
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” esimese lõigu viies ja kuues taane ning teine lõik

– lähendada teadust ja ühiskonda teaduse ja 
tehnoloogia harmooniliseks integreerimiseks 
Euroopa ühiskonda ning

– lähendada teadust ja ühiskonda teaduse ja 
tehnoloogia harmooniliseks integreerimiseks 
Euroopa ühiskonda,

– toetada teaduspoliitika ühtset arengut 
ning

– rakendada horisontaaltegevust ja-
meetmeid rahvusvahelise koostöö toetuseks.

– rakendada tegevust ja meetmeid 
rahvusvahelise koostöö toetuseks.

Käesoleva eriprogrammiga toetatakse ka 
teaduspoliitika ühtset arendamist.

Or. es

Selgitus

Rõhku tuleks panna teaduspoliitikale ja selle ühtsel viisil rakendamise tagamisele. Seepärast 
tehakse ettepanek lisada selleks uus punkt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 25
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” esimese lõigu kuues taane

– rakendada horisontaaltegevust ja-
meetmeid rahvusvahelise koostöö toetuseks.

– rakendada horisontaaltegevust ja -
meetmeid rahvusvahelise koostöö, 
sealhulgas piiriülese ja piirkondadevahelise 
tasandi koostöö toetuseks.

Or. en

Selgitus

Sama põhimõtet, mis kehtib rahvusvahelise koostöö kohta, tuleb kasutada piiriülese ja 
piirkondadevahelise koostöö puhul.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 26
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” neljas lõik

Käesoleva eriprogrammi raames võidakse 
kooskõlastada ühenduseväliseid programme, 
kasutades ERA-NET-süsteemi ja ühenduse 
osalust ühiselt rakendatavates siseriiklikes 
teadusprogrammides (asutamislepingu 
artikkel 169), nagu on kirjeldatud 
eriprogrammis „Koostöö”.

Käesoleva eriprogrammi raames võidakse 
kooskõlastada ühenduseväliseid programme, 
kasutades ERA-NET-süsteemi ja ühenduse 
osalust ühiselt rakendatavates siseriiklikes 
teadusprogrammides (asutamislepingu 
artikkel 169), nagu on kirjeldatud 
eriprogrammis „Koostöö”. Meetmeid 
kasutatakse ka raamprogrammi ja 
valitsustevaheliste struktuuride raamistikus 
rakendatavate meetmete vahelise 
täiendavuse ja koostoime suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandil töötavad liikmesriigid välja maailma juhtivaid infrastruktuure ja kasutavad 
neid oma liikmelisuse kaudu Euroopa valitsustevahelistes organisatsioonides. Nimetatud 
teadusuuringute infrastruktuurid tähendavad selget lisandväärtust ja kasu Euroopa teadusele, 
seega tuleb neid arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 27
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” viies a lõik (uus)

Raamprogrammi kõnealune osa on lisaks 
mõeldud Euroopa ülikoolide 
tugevdamiseks, kuna need institutsioonid 
mängivad põhirolli esmaklassiliste teadus-
ja tehnoloogiauuringute tegemisel ning 
Euroopa teadusruumi loomisel. 

Or. xm

(Käesolev muudatusettepanek asendab 7. raamprogrammi raporti projektis Jerzy Buzeki 
muudatusettepaneku 1138.)

Selgitus

El papel fundamental que debe jugar la institución universitaria en tan evidente que no 
precisa mayores justificaciones. La propia Comisión ha sido lo ha reconocido, repetidas 
veces, habiendo emitido una Comunicación expresamente dedicada a este asunto (COM 
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(2003)0058), sobre “El papel de las universidades en la Europa del conocimiento”. Allí se
reconoce que “la Unión Europea necesita un entorno universitario saneado y floreciente”; 
asimismo que “Europa necesita excelencia en sus universidades para optimizar los procesos 
que sustentan la sociedad del conocimiento”. También, en el citado documento, se plantea la 
necesidad de reforzar este papel de las universidades, para mejorar la competitividad de las 
mismas en relación con los países más avanzados ajenos a la Unión. Estas consideraciones 
aconsejar destacar este papel de la universidad europea en el Programa Marco.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 28
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” pealkiri „Teaduspoliitika ühtne arendamine”

Teaduspoliitika ühtne arendamine välja jäetud
Selles osas ettevõetava tegevusega 
toetatakse ühtset teaduspoliitika 
arendamist, millega täiendatakse 
koostööprogrammi tegevuse 
kooskõlastamist ning antakse oma panus 
ühenduse poliitikasse ja algatustesse (nt 
õigusaktid, soovitused ja suunised), mille 
eesmärgiks on liikmesriikide poliitika 
sidususe ja mõju parandamine.
Need tegevused aitavad kaasa Lissaboni 
strateegia elluviimisele, eelkõige 
eesmärgiks seatud 3% investeerimisele 
teadusesse, aidates liikmesriikidel ja 
ühendusel arendada tõhusamat teadus-ja 
arenduspoliitikat. Eesmärgiks on 
parandada avalikke teadusuuringuid ja 
nende seotust tööstusega, edendada 
erainvesteeringuid teadusuuringutesse 
eelkõige sobivate raamtingimuste loomise, 
avaliku toetuse ning selle 
erainvesteeringuid võimendava mõju 
tugevdamise teel.
Tegevus hõlmab järgmisi valdkondi:
Teadusuuringutega seotud riikliku poliitika 
ja tööstusstrateegiate järelevalve ja analüüs
Eesmärk on teabe andmine ja 
analüüsimine riikliku poliitika 
kavandamise, rakendamise, hindamise ja 
teiste riikidega kooskõlastamise 
toetamiseks. See hõlmab:
Teabe-ja luureteenistust (ERAWATCH) 
tõenduspõhise teaduspoliitiliste otsuste 
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tegemise toetamiseks ja Euroopa 
teadusruumi (ERA) teostamisele 
kaasaaitamiseks pakkudes paremat 
arusaamist siseriikliku ja piirkondliku 
teaduspoliitika, algatuste ja süsteemide 
olemusest, koostiselementidest ja arengust.
See hõlmab teaduspoliitiliste otsuste 
tegemise küsimuste korralist analüüsi 
Euroopa seisukohast, nimelt
teadusuuringute süsteemide arengut 
edasiviivate tegurite ja nende mõju 
analüüsi poliitikale ja 
juhtimisstruktuuridele, esilekerkivate 
probleemide/väljakutsete ja 
poliitikavalikute analüüsi, liikmesriikide 
edusammude taseme läbivaatamist 
Euroopa tasandil ERA ja 3% eesmärgi 
suunas.
Tööstusuuringutesse investeerimise 
järelevalvet, mis hõlmab terviklikku ja 
täiendavat teabeallikat, et aidata suunata 
riiklikku poliitikat ja võimaldada 
äriühingutel seada tähiseid oma uurimis-ja 
arendustegevuse investeerimisstrateegias.
See hõlmab korrapäraseid uurimis-ja 
arendustegevusse tehtavate investeeringute 
tulemustabeleid äriühingute ja 
valdkondade tasandil, nende 
erainvesteeringute arengusuundade 
uuringuid, investeerimisotsuseid 
mõjutavate tegurite ja äriühingute tavade 
analüüsi, majandusliku mõju analüüsi 
ning poliitiliste tagajärgede hinnangut.
Teadustöö näitajate arengut ja analüüsi 
ning selle mõju majandusele. See hõlmab 
siseriiklike ja piirkondlike teadus-ja 
tehnoloogiaalaste peamiste arvandmete ja 
tulemustabelite koostamist ja avaldamist, 
kasutades võimalusel alati ametlikke 
statistilisi näitajaid, liikmesriikide uurimis-
ja arendustegevuse süsteemide tugevate ja 
nõrkade külgede hindamist ning EL 
positsiooni ja tegevusnäitajate analüüsi 
teadus-ja tehnoloogiauuringutes.
See tegevus viiakse ellu koostöös 
Teadusuuringute Ühiskeskusega ning ka 
uuringute kaudu ja koostöös 
ekspertrühmadega.
• Teaduspoliitika, sh riikliku või 
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rahvusvahelise tasandi riikidevahelise 
koostöö algatuste kooskõlastamine ühist 
huvi pakkuvatel teemadel.
Eesmärk on tugevdada teaduspoliitika 
kooskõlastamist tegevuse kaudu, millega 
toetatakse i) avatud kooskõlastusmeetodi 
rakendamist ja ii) paljudes maades ja 
piirkondades tehtud alt ülespoole suunatud 
algatusi, kaasates vajadusel teisi 
sidusrühmi (sealhulgas tööstust, Euroopa 
ja kodanikuühiskonna organisatsioone).
Need tegevused käsitlevad teadusuuringute 
ning muude Euroopa teadusruumi 
elluviimiseks ja EL 3% 
teadusinvesteeringute eesmärgi 
saavutamiseks mobiliseeriva olulise 
poliitikaga seonduvaid ühist huvi 
pakkuvaid küsimusi. Need panustavad
tõhusama riikliku ja piirkondliku poliitika 
arendamisse vastastikuse õppimise ja 
eksperthinnangu andmise teel, soodustavad 
kooskõlastatud või ühiseid algatusi riikide 
rühmade ja piirkondade vahel, kes on 
huvitatud tugeva piiriülese või 
kaugeleulatuva mõõtmega valdkondadest 
ning määravad vajadusel kindlaks 
ühenduse ja liikmesriikide tasandil 
täiendavat ja vastastikku tugevdatud 
tegutsemist vajavad küsimused.
Mitmete riikide ja piirkondade poolt ette 
võetud algatused võivad hõlmata sellist 
tegevust nagu siseriikliku ja piirkondliku 
poliitika vastastikused eksperthinnangud, 
kogemuste ja personali vahetus, 
ühishinnangud ja mõju hindamine ning 
ühisalgatuste arendamine ja rakendamine.

Or. es

Selgitus

Kõnealune osa tuleks sissejuhatusest viia üle I lisasse ning lisada lisapunktina, mis järgneb 
kuuele punktile, milleks lisa on jaotatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 29
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” pealkirja „Teaduspoliitika ühtne arendamine” kolmanda lõigu 
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esimese täppjaotise esimese lõigu teine taane

– Tööstusuuringutesse investeerimise 
järelevalvet, mis hõlmab terviklikku ja 
täiendavat teabeallikat, et aidata suunata 
riiklikku poliitikat ja võimaldada 
äriühingutel seada tähiseid oma uurimis-ja 
arendustegevuse investeerimisstrateegias.
See hõlmab korrapäraseid uurimis-ja 
arendustegevusse tehtavate investeeringute 
tulemustabeleid äriühingute ja valdkondade 
tasandil, nende erainvesteeringute 
arengusuundade uuringuid, 
investeerimisotsuseid mõjutavate tegurite ja 
äriühingute tavade analüüsi, majandusliku 
mõju analüüsi ning poliitiliste tagajärgede 
hinnangut.

– Tööstusuuringutesse investeerimise 
järelevalvet, mis hõlmab terviklikku ja 
täiendavat teabeallikat, et aidata suunata 
riiklikku poliitikat ja võimaldada 
äriühingutel seada ELi majandusele 
põhihuvi pakkuvates valdkondades tähiseid 
oma uurimis-ja arendustegevuse 
investeerimisstrateegias. See hõlmab 
korrapäraseid uurimis-ja arendustegevusse 
tehtavate investeeringute tulemustabeleid 
äriühingute ja valdkondade tasandil, nende 
erainvesteeringute arengusuundade 
uuringuid, investeerimisotsuseid mõjutavate 
tegurite ja äriühingute tavade analüüsi, 
majandusliku mõju analüüsi ning poliitiliste 
tagajärgede hinnangut.

Or. en

Selgitus

Investeeringuid tööstusuuringutesse tuleks ELi majandusele põhihuvi pakkuvates 
valdkondades julgustada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 30
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” pealkirja „Teaduspoliitika ühtne arendamine” kolmanda lõigu 

teise täppjaotise esimene lõik

Eesmärk on tugevdada teaduspoliitika 
kooskõlastamist tegevuse kaudu, millega 
toetatakse i) avatud kooskõlastusmeetodi 
rakendamist ja ii) paljudes maades ja 
piirkondades tehtud alt ülespoole suunatud 
algatusi, kaasates vajadusel teisi sidusrühmi 
(sealhulgas tööstust, Euroopa ja 
kodanikuühiskonna organisatsioone).

Eesmärk on tugevdada teaduspoliitika 
kooskõlastamist – kui see loob selgesti 
lisandväärtust teadus- ja 
uuendussüsteemidele – tegevuse kaudu, 
millega toetatakse i) avatud 
kooskõlastusmeetodi rakendamist ja ii) 
paljudes maades ja piirkondades tehtud alt 
ülespoole suunatud algatusi, kaasates 
vajadusel teisi sidusrühmi (sealhulgas 
tööstust, Euroopa ja kodanikuühiskonna 
organisatsioone). 

Or. en
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Selgitus

Teaduspoliitika tuleks kooskõlastada ELi tasandil valdkondades, kus koostööks on selge 
lisandväärtus. Iga hinna eest tuleb vältida dubleerimist liikmesriikide riiklikus 
teaduspoliitikas tehtava tööga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 31
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” pealkirja „Teaduspoliitika ühtne arendamine” kolmanda lõigu 

teise täppjaotise kolmas a lõik (uus)

Eritähelepanu pööratakse:
– sünergilisele lähenemisviisile 
teaduspotentsiaali arendamisel koos 
uuendustegevusest juhinduvate 
struktuurifondide ja programmidega;
– halduslike ja füüsiliste takistuste 
vähendamisele, mis häirivad tõhusat 
piiriülest koostööd eri liikmesriikide 
piirkondade vahel ning ühendatud 
teadusuuringute ja uuendustegevuse 
võimekuse arendamisele.

Or. en

Selgitus

Piiriülesel regionaalpoliitikal on regionaalpoliitika raames selged erijooned ning sellel on 
eriline tähendus ELi integratsiooni seisukohalt, kuna regionaalpoliitika püüab ületada 
liikmesriikide piire. Liiga sageli on liikmesriikide piire ületav uuenduslik koostöö ebatõhus. 
See tuleneb halduslikest ja ruumilistest piirangutest. Tuleb tervitada mis tahes abi poliitika 
kooskõlastamisel piirkondade ja liikmesriikide vahel lahendamaks nimetatud probleeme. 
Uuendustegevus ei lõpe liikmesriigi piiril. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 32
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” pealkirja „Eetilised aspektid” esimene lõik

Käesoleva eriprogrammi rakendamisel ja 
sellest tulenevate teadusuuringute käigus 
tuleb järgida olulisi eetikapõhimõtteid. Need
hõlmavad muu hulgas ELi põhiõiguste 

Käesoleva eriprogrammi rakendamisel ja 
sellest tulenevate teadusuuringute käigus 
tuleb järgida olulisi eetikapõhimõtteid. Need 
hõlmavad muu hulgas ELi põhiõiguste 
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hartas väljendatud põhimõtteid, sealhulgas:
inimväärikuse ja inimelu kaitset, 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse ning 
loomade ja keskkonna kaitset kooskõlas 
ühenduse õiguse ning vastavate 
rahvusvaheliste konventsioonide, suuniste ja 
tegevusjuhenditega, nagu Helsingi 
deklaratsiooni viimane redaktsioon, Oviedos 
4. aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioon, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ning asjakohased 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
resolutsioonid.

hartas väljendatud põhimõtteid, sealhulgas: 
inimväärikuse ja inimelu kaitset, 
isikuandmete ja eraelu puutumatuse ning 
loomade ja keskkonna kaitset kooskõlas 
ühenduse õiguse ning vastavate 
rahvusvaheliste konventsioonide, suuniste ja 
tegevusjuhenditega, nagu Helsingi 
deklaratsiooni viimane redaktsioon, Oviedos 
4. aprillil 1997 allkirjastatud Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsioon, ÜRO lapse õiguste 
konventsioon, UNESCO poolt vastuvõetud 
inimgenoomi ja inimõiguste 
ülddeklaratsioon, ÜRO bioloogiliste ja 
toksiinrelvade konventsioon (BTWC), 
taimegeneetiliste ressursside toidu ja 
põllumajanduse tarbeks kasutamise 
rahvusvaheline leping ning asjakohased 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) 
resolutsioonid, Euroopa Parlamendi 10. 
märtsi 2005. aasta resolutsioon 
inimpäritoluga munarakkudega 
kaubitsemise kohta1 ja 26. oktoobri 2005. 
aasta resolutsioon biotehnoloogialeiutiste 
patentide kohta2 ning kõnealuste 
uurimisprojektide läbiviimise riikides 
kehtivad õigus- ja haldusnormid.
___________

1 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 251.
2 Nimetatud kuupäeval vastuvõetud tekstid, 
P6_TA(2005)0407.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Muudatusettepanek 33
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” pealkirja „Eetilised aspektid” esimene, teine, kolmas, neljas ja 

viies lõik

Arvesse võetakse ka biotehnoloogia eetika 
nõustajate Euroopa töörühma (1991–1997) 
ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi (alates 1998. 
aastast).
Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ja 
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Euroopa lähenemisviiside mitmekesisusest 
tulenevalt peavad teadusprojektides osalejad 
järgima nende riikide kehtivaid õigusnorme 
ja eetikareegleid, kus teadustöö toimub. Igal 
juhul kohaldatakse siseriiklikke 
õigusnorme ning ühendus ei rahasta 
üheski liikmesriigis ühtki uurimust, mille 
teostamine on selles liikmesriigis keelatud.

Euroopa lähenemisviiside mitmekesisusest 
tulenevalt peavad teadusprojektides osalejad 
järgima nende riikide kehtivaid õigusnorme 
ja eetikareegleid, kus teadustöö toimub.

Vajadusel peavad uurimisprojektide 
teostajad enne TTA-tegevuse alustamist 
taotlema asjaomase riikliku või kohaliku 
eetikakomitee heakskiitu. Komisjon vaatab 
korrapäraselt läbi ettepanekud, mis 
hõlmavad eetiliselt tundlikke küsimusi või 
kus eetilisi aspekte ei ole nõuetekohaselt 
arvesse võetud. Erijuhtudel võib see toimuda 
projekti rakendamise ajal.

Eetiliselt tundlike küsimustega seotud 
uurimisprojektide (nt inimese DNA 
analüüs, teadusuuringud, mis hõlmavad 
inimesi, kes ei ole võimelised andma 
teadlikku nõusolekut, selgroogsetele 
loomadele kannatusi põhjustavad uuringud 
jne) teostajad ja nendes osalejad peavad
enne TTA-tegevuse alustamist taotlema 
asjaomase riikliku või kohaliku 
eetikakomitee heakskiitu. Komisjon
rakendab ka süstemaatiliselt eetilist 
kontrolli. Erijuhtudel võib see toimuda 
projekti rakendamise ajal.

Vastavalt käesoleva otsuse artikli 4 lõikele 
3 ei toetata teadustegevust, mis on keelatud 
kõigis liikmesriikides.

Kord aastas teavitab komisjon Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu nende tegevusest 
kõnealuses valdkonnas ja annab lisaks 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
nõudmise korral teavet.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastus on ühes punktis liiga ebamäärane; eelkõige tuleb lisada 
aruandekohustus Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel 

Muudatusettepanek 34
I lisa alljaotise „Sissejuhatus” pealkirja „Eetilised aspektid” teine lõik

Arvesse võetakse ka biotehnoloogia eetika 
nõustajate Euroopa töörühma (1991–1997) 
ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi (alates 1998. 
aastast).

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 35
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkiri „Eesmärk”

Eesmärgiks on optimeerida Euroopa 
teadusuuringute parimate infrastruktuuride 
kasutamist ja arendamist ning aidata 
kõikides teaduse ja tehnoloogia 
valdkondades luua uusi, üleeuroopalisi huve 
teenivaid teadusuuringute infrastruktuure 
(või ajakohastada ulatuslikumalt 
olemasolevaid), mida Euroopa 
teadusringkonnad vajavad, et jääda 
teadusuuringute arengus esirinda ja 
võimaldada tööstusel tugevdada oma 
alusteadmisi ja tehnoloogilist oskusteavet.

Eesmärgiks on optimeerida Euroopa 
teadustöö parimate infrastruktuuride 
kasutamist ja arendust ning aidata kõikides 
teaduse- ja tehnoloogiavaldkondades luua 
uusi, üleeuroopalisi huve teenivaid teadustöö 
infrastruktuure, mida Euroopa 
teadusringkonnad vajavad, et jääda 
teadusuuringute arengus esirinda ja 
võimaldada tööstusel tugevdada oma 
alusteadmisi ja tehnoloogilist oskusteavet.

Or. es

Selgitus

Olemasolevate ja luua tulevate teadustöö infrastruktuuride vahel ei tohiks olla erinevust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 36
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Lähenemisviis” esimene lõik

Euroopa saamisel maailma kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majandussüsteemiks on otsustava tähtsusega 
tänapäevased ja tõhusad teadustöö 
infrastruktuurid teadusliku ja tehnoloogilise 
juhtpositsiooni saavutamiseks.
Teadusuuringute infrastruktuurid on 
võtmetähtsusega teadmiste loomisel, 
levitamisel, rakendamisel ja kasutamisel, 
edendades seeläbi uuendusi. Juurdepääs 
infrastruktuuridele on üha hädavajalikum 
kõikides teadus-ja tehnoloogiavaldkondades.
Paljud teadusuuringute infrastruktuurid on 
välja arenenud suurtest, peaaegu eranditult 
spetsiifilisele uurimisvaldkonnale 
pühendatud süsteemidest, kujunedes välja 

Euroopa saamisel maailma kõige 
konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistepõhiseks 
majandussüsteemiks on otsustava tähtsusega 
tänapäevased ja tõhusad teadustöö 
infrastruktuurid teadusliku ja tehnoloogilise 
juhtpositsiooni saavutamiseks. 
Teadusuuringute infrastruktuurid on 
võtmetähtsusega teadmiste loomisel, 
levitamisel, rakendamisel ja kasutamisel, 
edendades seeläbi uuendusi. Juurdepääs 
infrastruktuuridele on üha hädavajalikum 
kõikides teadus-, tehnoloogia- ja 
tõenduspõhiste poliitiliste otsuste tegemise 
valdkondades. Paljud teadusuuringute 
infrastruktuurid on välja arenenud suurtest, 
peaaegu eranditult spetsiifilisele 
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teenust pakkuvateks süsteemideks laiemale 
teadlaskonnale. Tänu info-ja sidetehnoloogia 
võimalustele laienevad ka uusimad 
infrastruktuuriprojektid, hõlmamaks 
teadmistevaramuna paljudes erinevates 
valdkondades jaotatud riist-ja 
tarkvarasüsteeme ning tohutu kumulatiivse 
väärtusega sisu.

uurimisvaldkonnale pühendatud 
süsteemidest, kujunedes välja teenust 
pakkuvateks süsteemideks laiemale 
teadlaskonnale. Tänu info- ja 
sidetehnoloogia võimalustele laienevad ka 
uusimad infrastruktuuriprojektid, 
hõlmamaks teadmistevaramuna paljudes 
erinevates valdkondades jaotatud riist-ja 
tarkvarasüsteeme ning paljudele erinevatele 
kasutajaringkondadele tohutu kumulatiivse 
väärtusega sisu.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute infrastruktuurid mängivad väga olulist rolli teadusuuringute tulemuste 
levitamisel suurele hulgale uurimisvaldkondadele ja ringkondadele, mis on uuendustegevuse 
soodustamiseks hädavajalik. 

Nende infrastruktuuride kaudu jaotatud teave võib anda ka olulist tõenduspõhist tuge 
poliitiliste otsuste tegemisel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 37
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Lähenemisviis” teine lõik

Kavandatava tegevusega aidatakse kaasa 
eelkõige teadmiste arendamisele, 
kasutamisele ja säilitamisele nii 
tippsaavutustest juhinduva alt ülespoole 
suunatud kui ka suunatud lähenemisviisil 
põhineva infrastruktuuride toetamise abil. 
Info-ja sidepõhiste einfrastruktuuride 
strateegilist moderniseerimist käsitletakse 
edasiviiva jõuna ka teadustöö juhtimise 
meetodite muutmisel.

Kavandatava tegevusega aidatakse kaasa 
eelkõige teadmiste arendamisele, 
kasutamisele ja säilitamisele nii 
tippsaavutustest juhinduva alt ülespoole 
suunatud kui ka suunatud lähenemisviisil 
põhineva, olemasolevatele ressurssidele ja 
Euroopa põhiprioriteetidele tugineva
infrastruktuuride toetamise abil. Info- ja 
sidepõhiste e-infrastruktuuride strateegilist 
moderniseerimist käsitletakse peamise 
edasiviiva jõuna ka teadustöö juhtimise 
meetodite muutmisel ning seda toetavad 
märkimisväärsed investeeringud avalikust 
ja erasektorist kõigis Euroopa osades.

Or. en

Selgitus

Kättesaadavate ressursside piiratuse tõttu tuleks eriprogrammi „Võimekus” jaoks kehtestada 
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selged prioriteedid.

On oluline rõhutada teabel ja suhtlemisel põhinevate e-infrastruktuuride ajakohastamisele e-
Euroopa ning riiklike või piirkondlike e-strateegiate kontekstis antavat hoogu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 38
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Lähenemisviis” teine lõik

Kavandatava tegevusega aidatakse kaasa 
eelkõige teadmiste arendamisele, 
kasutamisele ja säilitamisele nii 
tippsaavutustest juhinduva alt ülespoole 
suunatud kui ka suunatud lähenemisviisil 
põhineva infrastruktuuride toetamise abil. 
Info-ja sidepõhiste einfrastruktuuride
strateegilist moderniseerimist käsitletakse 
edasiviiva jõuna ka teadustöö juhtimise 
meetodite muutmisel.

Kavandatava tegevusega aidatakse kaasa 
eelkõige teadmiste arendamisele, 
kasutamisele ja säilitamisele nii 
tippsaavutustest juhinduva alt ülespoole 
suunatud kui ka suunatud lähenemisviisil 
põhineva infrastruktuuride toetamise abil. 
Info- ja sidepõhiste e- ja virtuaalsete 
infrastruktuuride strateegilist 
moderniseerimist käsitletakse edasiviiva 
jõuna ka teadustöö juhtimise meetodite 
muutmisel. Kooskõlastamine 
liikmesriikidega on infrastruktuuride 
arendamiseks ja rahastamiseks väga 
oluline.

Or. es

Selgitus

Selles osas väärib täpsustamist, et just liikmesriigid vastutavad teadustöö infrastruktuuride 
arendamise eest ning et nendega kooskõlastamine on seetõttu väga oluline. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 39
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Lähenemisviis” kolmanda lõigu 

sissejuhatav osa

Termin „teadusuuringute infrastruktuurid” 
tähistab ühenduse teadus-ja 
tehnoloogiaarengu raamprogrammi 
kontekstis süsteeme, ressursse või teenuseid, 
mida vajab teadlaskond uuringute 
läbiviimiseks kõikides teadus-ja 
tehnoloogiavaldkondades. See määratlus 
hõlmab koos juurdekuuluvate 

Termin „teadusuuringute infrastruktuurid” 
tähistab ühenduse teadus-ja 
tehnoloogiaarengu raamprogrammi 
kontekstis süsteeme, ressursse või teenuseid, 
mida vajab teadlaskond uuringute 
läbiviimiseks kõikides teadus- ja 
tehnoloogiavaldkondades avaliku-, era- ja 
kodanikuühiskonna sfääris. See määratlus 
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inimressurssidega: hõlmab koos juurdekuuluvate 
inimressurssidega:

Or. en

Selgitus

Avaliku, era- ja kodanikuühiskonna sfääris tegutsejatel on õigus juurdepääsule 
teadusuuringute infrastruktuuride loodud süsteemidele, ressurssidele ja teenustele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 40
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Lähenemisviis” neljas a lõik 

(uus)

Tegevustes võetakse muuhulgas arvesse 
asjaolu, et investeeringud teadustöö 
infrastruktuuridesse ühtlus- ja 
äärepoolseimates piirkondades 
suurendavad märgatavalt nimetatud 
piirkondades kättesaadava inimpotentsiaali 
kasutamist. See on eriti oluline nendes 
ühtluspiirkondades, kus erinevus teadustöö 
potentsiaali ja infrastruktuuride olukorra 
vahel on suurim.

Or. pl

Selgitus

Programmis sätestatakse õigustatult „teadustöö potentsiaal”, et kasutada ühtlus- ja 
äärepoolseimates piirkondades inimpotentsiaali täielikult ära. Samad põhjendused on veelgi 
asjakohasemad teadustöö infrastruktuuridesse tehtavate investeeringute osa puhul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 41
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu esimene 

taane

– olemasolevate teadustöö infrastruktuuride 
kasutamise optimeerimine ja nende jõudluse 
parandamine

– prioriteedina olemasolevate teadustöö 
infrastruktuuride kasutamise optimeerimine 
ja nende jõudluse parandamine

Or. en
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Selgitus

Olemasolevate teadustöö infrastruktuuride kasutamise optimeerimine peaks olema 
eriprogrammide jaoks prioriteet, kuna see on kättesaadavate piiratud vahendite kasutamiseks 
tõhusam viis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 42
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu teine ja 

kolmas taane

– üleeuroopalise tähtsusega uute teadustöö 
infrastruktuuride arendamise edendamine 
(või olemasolevate ulatuslikum 
moderniseerimine) ESFRI (Euroopa 
teadustöö infrastruktuuride strateegia 
foorumi) töö alusel

– üleeuroopalise tähtsusega uute teadustöö 
infrastruktuuride arendamise edendamine 
(või olemasolevate ulatuslikum 
moderniseerimine), sealhulgas eelkõige
ESFRI (Euroopa teadustöö infrastruktuuride 
strateegia foorumi) töö 

– toetusmeetmed, sealhulgas uute vajaduste 
toetamine.

– toetusmeetmed, sealhulgas uute vajaduste 
toetamine ja tehnoloogiaarenduse 
võimalused ühtluspiirkondades.

Or. es

Selgitus

Tuleks näha ette ühtluspiirkondades esilekerkivad vajadused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 43
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkt 1.1.1

Maailmatasemel teadusuuringute 
infrastruktuurid nõuavad tohutuid ja 
pikaajalisi investeeringuid ressurssidesse 
(inim-ja finantsressursid). Nende kasutajaks 
peaks olema võimalikult suur hulk teadlasi 
ja tööstuskliente üle kogu Euroopa. EL 
peaks selle eesmärgi saavutamisele kaasa 
aitama teiste riikide infrastruktuuridele 
juurdepääsu edendamisega. Sellega 
kavatsetakse avada teadusrühmadele uusi 
võimalusi juurdepääsuks parimatele 
teadustöö infrastruktuuridele, sealhulgas 
teadusrühmadele äärealadelt ja 

Maailmatasemel teadusuuringute 
infrastruktuurid nõuavad tohutuid ja 
pikaajalisi investeeringuid ressurssidesse 
(inim-ja finantsressursid). Nende kasutajaks 
peaks olema võimalikult suur hulk teadlasi 
ja tööstuskliente üle kogu Euroopa. EL 
peaks selle eesmärgi saavutamisele kaasa 
aitama teiste riikide infrastruktuuridele 
juurdepääsu edendamisega. Sellega 
kavatsetakse avada teadusrühmadele –
sealhulgas teadusrühmadele äärealadelt ja 
kaugematest piirkondadest – uusi võimalusi 
juurdepääsuks parimatele teadustöö 
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kaugematest piirkondadest. Juurdepääs 
võidakse avada väliskasutajaile isiklikult või 
asjaomase elektronside teel. See võib 
toimuda ka teadusalaste kaugteenuste 
pakkumise kaudu. Seda rakendatakse 
kõikidele teadus-ja 
tehnoloogiavaldkondadele avatud „alt 
ülespoole suunatud” projektikonkursside 
kaudu ilma ühegi valdkonna eelistamiseta 
teistele.

infrastruktuuridele. Juurdepääs võidakse 
avada väliskasutajaile isiklikult või 
asjaomase elektronside teel. See võib 
toimuda ka teadusalaste kaugteenuste 
pakkumise kaudu. Seda rakendatakse 
kõikidele teadus-ja 
tehnoloogiavaldkondadele avatud „alt 
ülespoole suunatud” projektikonkursside 
kaudu ilma ühegi valdkonna eelistamiseta 
teistele.

Or. en

Selgitus

Kõnealune punkt on selguse mõttes ümber sõnastatud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 44
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.1.2 esimene 

lõik

Teadusuuringute infrastruktuuride 
võimekuse ja tulemuslikkuse optimeerimist 
ja tugevdamist EL tasandil tuleb pidevalt 
edendada ja parandada, et vastata tekkivatele 
ja kasvavatele teadusalastele vajadustele.
Seda saab paremini saavutada 
infrastruktuuride kasutamise ja arendamise 
edendamise, sealhulgas kooskõlastatud 
täiustamise teel.

Teadusuuringute infrastruktuuride 
võimekuse ja tulemuslikkuse optimeerimist 
ja tugevdamist EL tasandil tuleb pidevalt 
edendada ja parandada, et vastata tekkivatele 
ja kasvavatele teadusalastele vajadustele. 
Seda saab paremini saavutada 
infrastruktuuride kasutamise ja arendamise 
edendamise, sealhulgas kooskõlastatud 
täiustamise teel. Integratsioonimeetmed 
peaksid hõlmama autonoomsete süsteemide 
teadusuuringute infrastruktuuri kasutamist 
erinevate teadusharude vahelistes 
valdkondades nagu keskkonna ja 
bioloogilise mitmekesisuse jälgimine.

Or. en

Selgitus

Ühendkuningriigi riiklikus kosmosetehnoloogia strateegias on tehtud kindlaks hulk 
alamvaldkondi, sealhulgas autonoomsed automaatsed õhusõidukid kui Ühendkuningriigi 
tuleviku põhielement. Tööstusettevõtete, TTA ning kaubandus- ja tööstusministeeriumi 
rahastatud programm ASTRAEA (autonoomsete süsteemide tehnoloogiaga seotud õhus 
toimuv atesteerimine ja hindamine) tegeleb tsiviilautomaatsüsteemide kosmosele juurdepääsu 
küsimustega. Selle konkreetsete rakendustega seotud projektid oleksid eriti väärtuslikud. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 45
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.1.2 teise 

lõigu esimene taane

– „alt ülespoole suunatud” 
projektikonkursside kaudu, et võimendada 
ressursside vastastikust kooskõlastamist ja 
ühiskasutatavate varude loomist 
infrastruktuuride operaatorite hulgas 
nendevahelise koostöökultuuri 
edendamiseks. Selline tegevus peaks olema 
suunatud ka teadustöö infrastruktuuride 
operaatormeetodi paremale 
struktureerimisele Euroopa tasandil, nende 
ühise arendamise edendamisele suutlikkuse 
ja tulemuslikkuse osas ning nende sidusa ja 
erinevate teadusharude lõikes kasutamise 
edendamisele;

– „alt ülespoole suunatud” 
projektikonkursside kaudu, et võimendada 
ressursside vastastikust kooskõlastamist ja 
ühiskasutatavate varude loomist 
infrastruktuuride operaatorite hulgas 
nendevahelise koostöökultuuri 
edendamiseks. Selline tegevus peaks olema 
suunatud ka teadustöö infrastruktuuride 
operaatormeetodi paremale 
struktureerimisele Euroopa tasandil ning 
nende läbipaistvuse suurendamisele 
potentsiaalsete kasutajate jaoks seoses 
nende toimimise viisi ja 
juurdepääsutingimustega, nende ühise 
arendamise edendamisele suutlikkuse ja 
tulemuslikkuse osas ning nende sidusa ja 
erinevate teadusharude lõikes kasutamise 
edendamisele;

Or. en

Selgitus

On väga oluline parandada teadusuuringute infrastruktuuride läbipaistvust potentsiaalsete 
kasutajate jaoks, edendamaks nende kasutamist laiemate ringkondade poolt Euroopa kõigis 
osades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 46
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.1.3 esimene 

lõik

E-infrastruktuuride kasutusele võtmisega 
pakutakse teadlaskonnale püsivaid teenuseid 
keeruka protsessi alusel, mis on mõeldud 
info-sidetehnoloogiapõhiste jaotatud 
ressursside (raalimine, ühendatavus, 
aparatuuri tootmine) viimiseks virtuaalsete 
kogukondadeni. Euroopa lähenemisviisi ja 

E-infrastruktuuride kasutusele võtmisega 
pakutakse teadlaskonnale esmavajalikke 
teenuseid protsessi alusel, mis on mõeldud 
info-sidetehnoloogiapõhiste jaotatud 
ressursside (raalimine, ühendatavus, 
aparatuuri tootmine) viimiseks virtuaalsete 
kogukondadeni. Euroopa lähenemisviisi ja 
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sellega seonduva Euroopa tegevuse 
tugevdamine selles valdkonnas võib anda 
märkimisväärse panuse Euroopa 
teadusuuringute potentsiaali tõstmisse ja 
selle kasutamisse, tugevdades e-
infrastruktuure kui Euroopa teadusruumi 
nurgakivi, mis on teadusharusid ühendavate 
uuenduste „eelkäijaks” ja teadustöö 
juhtimisviiside muutmise edasiviijaks.
Sellega võib ka kaasa aidata äärealadelt ja 
kaugematest piirkondadest pärit 
teadusrühmade integreerimisele.

sellega seonduva Euroopa tegevuse 
tugevdamine selles valdkonnas võib anda 
märkimisväärse panuse Euroopa 
teadusuuringute potentsiaali tõstmisse ja 
selle kasutamisse, tugevdades e-
infrastruktuure kui Euroopa teadusruumi 
nurgakivi, mis on teadusharusid ühendavate 
uuenduste „eelkäijaks” ja teadustöö 
juhtimisviiside muutmise edasiviijaks. Seda
protsessi kasutades on samuti väga oluline 
integreerida äärealadelt ja kaugematest 
piirkondadest pärit teadusrühmi.

Or. en

Selgitus

E-infrastruktuuride kasutusele võtmine on hädavajalik vahend, mida on võimalik kasutada 
Euroopa teaduse ja selle kasutamise hoogustamiseks ning äärealadelt ja kaugematest 
piirkondadest pärit teadusrühmade integreerimiseks Euroopa teadusruumi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel 

Muudatusettepanek 47
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.1.3 kolmas 

lõik

Kooskõlastatult tuleb toetada 
digitaalraamatukogusid, arhiive, 
andmesalvestuskogusid, andmekontrolli ja 
vajalike ressursside ühiskasutust Euroopa 
tasandil selleks, et luua andmehoidlaid 
teadlaskonnale ja tulevastele teadlaste 
põlvkondadele. Käsitletakse e-
infrastruktuuride suurema usalduse ja 
usaldusväärsuse aspekte. Kavandatava 
tegevuse eesmärgiks on uute nõudmiste ja 
lahenduste ennetamine ja integreerimine, et 
lihtsustada laiaulatuslike murranguliste uute 
tehnoloogiate katsetamiseks mõeldud 
testisüsteemide tekkimist, ning uute 
vajaduste, sealhulgas e-õppe, käsitlemine. E-
IRG (e-infrastruktuuri analüüsi rühm) 
nõustab regulaarselt strateegiliste küsimuste 
osas.

Kooskõlastatult tuleb toetada 
digitaalraamatukogusid, arhiive, 
andmesalvestuskogusid, andmekontrolli ja 
vajalike ressursside ühiskasutust Euroopa 
tasandil selleks, et luua andmehoidlaid 
teadlaskonnale ja tulevastele teadlaste 
põlvkondadele. Käsitletakse e-
infrastruktuuride suurema usalduse ja 
usaldusväärsuse aspekte, võttes arvesse, et 
tulevastel põlvkondadel peab olema 
andmetele juurdepääs. Kavandatava 
tegevuse eesmärgiks on uute nõudmiste ja 
lahenduste ennetamine ja integreerimine, et 
lihtsustada laiaulatuslike murranguliste uute 
tehnoloogiate katsetamiseks mõeldud 
testisüsteemide tekkimist, ning uute 
vajaduste, sealhulgas e-õppe, käsitlemine. E-
IRG (e-infrastruktuuri analüüsi rühm) 
nõustab regulaarselt strateegiliste küsimuste 
osas.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 48
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.1.3 kolmas 

lõik

Kooskõlastatult tuleb toetada 
digitaalraamatukogusid, arhiive, 
andmesalvestuskogusid, andmekontrolli ja 
vajalike ressursside ühiskasutust Euroopa 
tasandil selleks, et luua andmehoidlaid 
teadlaskonnale ja tulevastele teadlaste 
põlvkondadele. Käsitletakse e-
infrastruktuuride suurema usalduse ja 
usaldusväärsuse aspekte. Kavandatava 
tegevuse eesmärgiks on uute nõudmiste ja 
lahenduste ennetamine ja integreerimine, et 
lihtsustada laiaulatuslike murranguliste uute 
tehnoloogiate katsetamiseks mõeldud 
testisüsteemide tekkimist, ning uute 
vajaduste, sealhulgas e-õppe, käsitlemine. E-
IRG (e-infrastruktuuri analüüsi rühm) 
nõustab regulaarselt strateegiliste küsimuste 
osas.

Kooskõlastatult tuleb toetada 
digitaalraamatukogusid (et luua Euroopa 
digitaalraamatukogu), arhiive, 
andmesalvestuskogusid, andmekontrolli ja 
vajalike ressursside ühiskasutust Euroopa 
tasandil selleks, et luua andmehoidlaid 
teadlaskonnale ja tulevastele teadlaste 
põlvkondadele. Käsitletakse e-
infrastruktuuride suurema usalduse ja 
usaldusväärsuse aspekte. Kavandatava 
tegevuse eesmärgiks on uute nõudmiste ja 
lahenduste ennetamine ja integreerimine, et 
lihtsustada laiaulatuslike murranguliste uute 
tehnoloogiate katsetamiseks mõeldud 
testisüsteemide tekkimist, ning uute 
vajaduste, sealhulgas e-õppe, käsitlemine. E-
IRG (e-infrastruktuuri analüüsi rühm) 
nõustab regulaarselt strateegiliste küsimuste 
osas.

Or. en

Selgitus

Riiklike avalike raamatukogude võrgustiku esitatud Euroopa digitaalraamatukogu algatus 
suudab Euroopa teadus- ja kultuuripärandi rikkust ja mitmekesisust säilitada ning laialt 
levitada kõnealuse pärandi digiteerimise ja võrgus kättesaadavaks tegemise kaudu. Euroopa 
digitaalraamatukogu on saanud toetust Euroopa Komisjonilt ning kujutab endast Euroopa 
tööstusettevõtetele tohutut väljakutset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 49
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.1.3 kolmas 

lõik

Kooskõlastatult tuleb toetada 
digitaalraamatukogusid, arhiive, 

Kooskõlastatult tuleb toetada 
digitaalraamatukogusid, arhiive, 
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andmesalvestuskogusid, andmekontrolli ja 
vajalike ressursside ühiskasutust Euroopa 
tasandil selleks, et luua andmehoidlaid 
teadlaskonnale ja tulevastele teadlaste 
põlvkondadele. Käsitletakse e-
infrastruktuuride suurema usalduse ja 
usaldusväärsuse aspekte. Kavandatava 
tegevuse eesmärgiks on uute nõudmiste ja 
lahenduste ennetamine ja integreerimine, et 
lihtsustada laiaulatuslike murranguliste uute 
tehnoloogiate katsetamiseks mõeldud 
testisüsteemide tekkimist, ning uute 
vajaduste, sealhulgas e-õppe, käsitlemine. E-
IRG (e-infrastruktuuri analüüsi rühm) 
nõustab regulaarselt strateegiliste küsimuste 
osas.

andmesalvestuskogusid, andmekontrolli ja 
vajalike ressursside ühiskasutust Euroopa 
tasandil selleks, et luua andmehoidlaid 
teadlaskonnale ja tulevastele teadlaste 
põlvkondadele. Käsitletakse e-
infrastruktuuride suurema usalduse ja 
usaldusväärsuse aspekte. Kavandatava 
tegevuse eesmärgiks on uute nõudmiste ja 
lahenduste ennetamine ja integreerimine, et 
lihtsustada laiaulatuslike murranguliste uute 
tehnoloogiate katsetamiseks mõeldud 
testisüsteemide nagu näiteks keeruliste 
tehiskeskkondade tekkimist, ning uute 
vajaduste, sealhulgas e-õppe, käsitlemist. E-
IRG (e-infrastruktuuri analüüsi rühm) 
nõustab regulaarselt strateegiliste küsimuste 
osas.

Or. en

Selgitus

Tehiskeskkonnad võimaldavad keerulist mitme muutujaga süsteemide modelleerimist, mille 
puhul on reaalseid elemente võimalik kasutada tehismudeli osana. Seega on see eriti 
väärtuslik vahend reaalsete kosmoseolukordade modelleerimiseks automaatsüsteemide tarvis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 50
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.2.2 esimene 

lõik

Uute teadusuuringute infrastruktuuride 
rajamise edendamine ESFRI poolt Euroopa 
teedekaardi arendamisel tehtud töö alusel. 

Uute teadusuuringute infrastruktuuride 
rajamise edendamine muuhulgas ESFRI 
poolt Euroopa teedekaardi arendamisel
tehtud töö alusel.

Or. da

Selgitus

ESFRI loetelu kehtestamine uute infrastruktuuriprojektide ainukese valikukriteeriumina on 
problemaatiline. On vaja tagada, et projekte, mis ei ole kantud ESFRI loetellu, kuid mis 
võivad hiljem osutuda strateegiliselt tähtsaks, ei jäeta kõrvale. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 51
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkti 1.2.2 esimene 

lõik ja teise lõigu sissejuhatav osa

Uute teadusuuringute infrastruktuuride 
rajamise edendamine ESFRI poolt Euroopa 
teedekaardi arendamisel tehtud töö alusel. 
Komisjon määrab kindlaks esmatähtsad 
projektid, millele võidakse raamprogrammi 
alusel anda EÜ toetust.

Uute teadusuuringute infrastruktuuride 
rajamise edendamine kooskõlas muutuva 
geomeetria põhimõttega, sealhulgas 
eelkõige ESFRI poolt Euroopa teedekaardi 
arendamisel tehtud töö alusel. 
Tööprogramm sisaldab valitud 
esmatähtsaid projekte, millele võidakse anda 
EÜ toetust.

Uued infrastruktuurid rajatakse kahes etapis: Uued infrastruktuurid rajatakse kahes etapis 
seitsmendas raamprogrammis sätestatud 
kriteeriumide loetelu alusel:

Or. es

Selgitus

Muutuva geomeetria põhimõtet tuleks arvesse võtta käesolevas programmis taotletavate uute 
teadustöö infrastruktuuride kasutusele võtmisel. Samuti tehakse selgeks, et eriprogrammi 
tegevuste valikukriteeriumid peaksid vastama seitsmendas raamprogrammis sätestatud 
kriteeriumidele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 52
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkt 1.2.2 a (uus)

1.2.2 a. Avatud innovatsiooni keskused 
Et võimaldada suurte tööstuslike uurimis-
ja arendustegevuse koostööprojektide 
läbiviimist ühes kohas nii, et 
konsortsiumipartnerid saadavad oma 
töötajad ajutistele ametikohtadele ja/või 
tagavad süsteemide jagamise alusel avatud 
juurdepääsu teadusuuringute 
infrastruktuuridele ning teenustele. 

Or. en

Selgitus

Uus tähtis paradigma teadmistest tuleneva kasvu tagamiseks on avatud innovatsioon. See 
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viitab firmade suundumusele luua üha rohkem sise- ja välisressurssidele tuginedes 
uuendustegevusest tulenevat väärtust ja jagada riske. Firmad, kes suudavad rakendada 
väljapoolt pärit ideid oma äri arendamiseks, kasutades samal ajal oma firmasiseseid ideid 
väljaspool jooksvat tegevust, saavutavad tõenäoliselt edu. Et see teoks saaks, on 
suurfirmadel, VKEdel, ülikoolidel ja teadusinstituutidel vaja teha avatud innovatsiooni 
ökosüsteemide alal tihedat koostööd. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 53
I lisa alljaotise „Teadusuuringute infrastruktuurid” pealkirja „Tegevus” punkt 1.2.2 a (uus)

1.2.2 a. Teaduslike meetodite serveri 
loomine, mis annaks märkimisväärse 
panuse teadustöö meetodite tõhususse, 
tehes teatavate teadusuuringute etappide 
tulemused võrreldavatel tingimustel 
kättesaadavaks.

Or. de

Selgitus

Üks STOA (teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksus) Euroopa Parlamendi 
tellimusel tehtud uuringu „Kuidas optimeerida teaduse ja teadusuuringute –
kõrgtehnoloogilise majanduse kahe kõige olulisema otsustava edukriteeriumi – tõhusust 
(teaduslike meetodite server)” (projekt EP/IV/A/2003/07/01) järeldusi on see, et 
teadusuuringute tõhusust on võimalik sellise meetodite serveri abil märgatavalt parandada. 
Kulude vähendamise huvides oleks teadlastel võimalik tellida meetodite serverist teatavaid 
(vahe-)tulemusi, nt laborikatseid, ja kasutada neid enda töös. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 54
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Lähenemisviis” 

teine lõik

VKEde toetamise erimeetmed nähakse ette 
eesmärgiga toetada neid ja nende 
assotsiatsioone, kui on vaja korraldada 
teadusuuringute allhanget ülikoolide ja 
uurimiskeskuste kaudu („teadusuuringute 
ja tehnoloogia arendusega tegelevad 
uurijad”). See tegevus viiakse ellu teadus-ja 
tehnoloogiavaldkonnas tervikuna.
Projektiettepanekute hindamisel võetakse 

VKEde toetamise erimeetmed nähakse ette 
eesmärgiga toetada neid ja nende 
assotsiatsioone, kui on vaja korraldada 
teadusuuringute allhanget teadusuuringute 
ja tehnoloogia arendusega tegelevate 
uurijate kaudu, näiteks ülikoolide ja
uurimiskeskuste ning intensiivselt 
teadusuuringutega tegelevate VKEde 
kaudu. See tegevus viiakse ellu teadus-ja 
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eriti arvesse oodatavat majanduslikku mõju 
VKEdele. Rahalised vahendid eraldatakse 
kahe skeemi kaudu: teadusuuringud VKEde 
ja VKEde assotsiatsioonide jaoks. Esimesed 
on suunatud peamiselt madala kuni 
keskmise tehnoloogilise tasemega, vähese 
või ilma teadussuutlikkuseta VKEdele. 
Osaleda võivad ka intensiivselt 
teadusuuringutega tegelevad VKEd, kellel 
on vaja teha teadusuuringute allhankeid, et 
täiendada oma teadussuutlikkust. Teised on 
suunatud VKEde assotsiatsioonidele, mis on 
tavaliselt kõige paremas olukorras, et teada 
või kindlaks määrata nende liikmete levinud 
tehnilisi probleeme, tegutseda nende nimel 
ja edendada tulemuste tegelikku levitamist ja 
neid ära kasutada.

tehnoloogiavaldkonnas tervikuna. 
Projektiettepanekute hindamisel võetakse 
eriti arvesse oodatavat majanduslikku mõju 
VKEdele. Rahalised vahendid eraldatakse 
kahe skeemi kaudu: teadusuuringud VKEde 
ja VKEde assotsiatsioonide jaoks. Esimesed 
on suunatud peamiselt madala kuni 
keskmise tehnoloogilise tasemega, vähese 
või ilma teadussuutlikkuseta VKEdele. 
Osaleda võivad ka tehnoloogiliste 
võimalustega ning traditsiooniliste 
valdkondade VKEd, kellel on vaja teha 
teadusuuringute allhankeid, et täiendada 
oma tehnoloogilist teadussuutlikkust. Teised 
on suunatud VKEde assotsiatsioonidele, mis 
on tavaliselt kõige paremas olukorras, et 
teada või kindlaks määrata nende liikmete 
levinud tehnilisi probleeme, tegutseda nende 
nimel ja edendada tulemuste tegelikku 
levitamist ja neid ära kasutada.

Or. es

Selgitus

Eesmärk on tugevdada VKEde rolli seoses võimalustega; selle saavutamiseks tuleb neile anda 
hõlpsam juurdepääs teadusuuringute ja tehnoloogia arendusega tegelevatele uurijatele 
(sealhulgas selle klassi VKEdele) tagamaks, et nad rahuldavad oma tehnoloogilisi vajadusi 
isegi siis, kui oma omaduste tõttu on nad piiratud teadusuuringute võimalustega keskused, 
nagu see võib juhtuda traditsiooniliste valdkondade VKEde puhul.

Lisaks sellele ei vaja intensiivselt teadusuuringutega tegelevad VKEd oma osaluse 
julgustamiseks erikavasid. Vastupidi, tehnoloogiliste võimalustega VKEd nõuavad oma 
teadussuutlikkuse arendamiseks koostöös teadusasutustega eritoetust, et töötada välja 
jätkusuutlikke tehnoloogilisi eeliseid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 55
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Lähenemisviis” 

kolmas lõik

Peale nende erimeetmete julgustatakse ja 
lihtsustatakse VKEde osalemist 
raamprogrammi lõikes. VKEde 
teadustöövajadusi ja potentsiaali võetakse 
asjakohaselt arvesse programmi „Koostöö“ 

Peale nende erimeetmete julgustatakse ja 
lihtsustatakse VKEde osalemist 
raamprogrammi lõikes. Eriti julgustatakse 
riiklikke vahendeid, millega aidatakse 
nimetatud ettevõtetel koostada 7. 
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teemavaldkondade sisu arendamisel, mida 
rakendatakse erimõõtmeliste ja-ulatusega 
projektide kaudu olenevalt valdkonnast ja 
teemast.

raamprogrammiga seotud ettepanekuid. 
VKEde teadustöövajadusi ja potentsiaali 
võetakse asjakohaselt arvesse programmi 
„Koostöö“ teemavaldkondade sisu 
arendamisel, mida rakendatakse 
erimõõtmeliste ja-ulatusega projektide 
kaudu olenevalt valdkonnast ja teemast.

Or. pl

Selgitus

Paljudel VKEdel on suuri raskusi nõuetekohaste ettepanekute koostamisel raamprogrammi 
tarvis. Nii praktilise kui ka rahalise abi andmine peaks suurendama nimetatud ettevõtete 
osalemist 7. raamprogrammis. Kõnealust abi võib anda eelkõige teadusinstituutidele ja -
meeskondadele, luues nende uurimisvaldkondade ja uuenduslike ettevõtete vahelise 
integratsiooni intensiivistamise kaudu lisandväärtust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 56
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Lähenemisviis” 

kolmas lõik

Peale nende erimeetmete julgustatakse ja 
lihtsustatakse VKEde osalemist 
raamprogrammi lõikes. VKEde 
teadustöövajadusi ja potentsiaali võetakse 
asjakohaselt arvesse programmi „Koostöö“ 
teemavaldkondade sisu arendamisel, mida 
rakendatakse erimõõtmeliste ja-ulatusega 
projektide kaudu olenevalt valdkonnast ja 
teemast.

Peale nende erimeetmete julgustatakse,
lihtsustatakse ja tagatakse VKEde piisavat 
osalemist raamprogrammi lõikes, 
kehtestades selleks eesmärgina 20% 
eelarvemiinimumi.

Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
võetakse meetmeid, et lihtsustada VKEde 
osalemist kas üksi või rühmitustena 
koostööprogrammi prioriteetküsimusi 
hõlmavates projektides ja 
tehnoloogiaplatvormides.
VKEde osalusel toimuvate projektide 
rahastamisel tehakse jõupingutusi, 
tagamaks kõigi ühenduse asutuste –
sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja 
Euroopa Investeerimisfondi –
maksimaalset panust.

Or. es
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 57
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Lähenemisviis” 

neljas lõik

Ühenduse TTA raamprogrammi 
rakendamisel tagatakse täiendavus ja 
koostoime konkurentsivõimelisuse ja 
innovatsiooni raamprogrammi tegevusega 
VKEde ühenduse TTA raamprogrammis 
osalemise julgustamiseks ja lihtsustamiseks.

Ühenduse TTA raamprogrammi 
rakendamisel tagatakse täiendavus ja 
koostoime konkurentsivõimelisuse ja 
innovatsiooni raamprogrammi tegevusega 
VKEde ühenduse TTA raamprogrammis 
osalemise julgustamiseks ja lihtsustamiseks. 
Samuti taotletakse kooskõlastamist 
asjaomaste riiklike uurimisprogrammidega, 
mis täiendavad allpool viidatud 
teadusuuringud. Seda silmas pidades võib 
kaaluda ka EUREKA raames VKEdele 
suunatud tehnoloogiaarendusprogrammide 
võimalikku ühist rakendamist, et 
julgustada turu nõudmistele vastavaid 
uuenduslikke projekte.

Or. es

Selgitus

Esitatakse konkreetsed näited selle kohta, kuidas vastastikune täiendavus ja koostoime võivad 
osutuda VKEdele eriti oluliseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pilar del Castillo Vera

Muudatusettepanek 58
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Lähenemisviis” 

neljas lõik

Ühenduse TTA raamprogrammi 
rakendamisel tagatakse täiendavus ja 
koostoime konkurentsivõimelisuse ja 
innovatsiooni raamprogrammi tegevusega 
VKEde ühenduse TTA raamprogrammis 
osalemise julgustamiseks ja lihtsustamiseks.

Ühenduse TTA raamprogrammi 
rakendamisel tagatakse täiendavus ja 
koostoime konkurentsivõimelisuse ja 
innovatsiooni raamprogrammi tegevusega 
VKEde ühenduse TTA raamprogrammis 
osalemise julgustamiseks ja lihtsustamiseks 
järgmiste eesmärkidega:
– julgustada VKEde osalemist 

raamprogrammis ja hõlbustada nende 
juurdepääsu raamprogrammile ning
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– tagada, et VKEd kasutavad täielikult ära 
raamprogrammi alusel kättesaadavaid 
rahastamisvõimalusi. 
Võetakse kasutusele lihtsad ja lühikesed 
kiirmenetlusprojektid, mis ei hõlma 
keerulisi finantspõhimõtteid ega tarbetut 
aruandlust. Võimalusel rakendatakse nii 
raamprogrammis kui ka konkurentsivõime 
ja uuendustegevuse programmis ühiseid 
lepingulisi põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 59
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Lähenemisviis” 

neljas a lõik (uus)

Samuti võetakse kasutusele mehhanismid 
koostöö tegemiseks VKEdele mõeldud 
riiklike ning piirkondlike uurimis- ja 
arendustegevuse programmidega, mille 
eesmärk on osutada nende nõuetele 
vastavat kohalikumat teenust ja tugevdada 
erinevate riiklike toetuskavade kriitilist 
massi ja Euroopa mõõdet. 

Or. es

Selgitus

VKEd peaksid uurimis- ja arendustegevuse toetamiseks kasutama ära riiklikke ning 
piirkondlikke programme ja infrastruktuure, et tegeleda kõnealuse programmi raames 
VKEdele kasuks tulevate teadusuuringutega. Programmid ei muutu mitte ainult tõhusamaks, 
kohalikul tasandil olulisemaks ja VKEde erivajadustele paremini vastavaks, vaid aitavad 
kaasa ka riikliku poliitika ja toetuskavade kooskõlastamisele ja ühtlustamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 60
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Tegevus” esimese 

lõigu esimene täppjaotis

See kava toetab väikseid uuenduslikke See kava toetab väikeste uuenduslike VKEde
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VKEde rühmi, et lahendada üldlevinud või 
täiendavaid tehnoloogilisi probleeme.
Suhteliselt lühiajalised projektid peavad 
keskenduma nende VKEde 
uuendusvajadustele, kes tellivad 
teadusuuringud allhankena TTA edendajatelt 
ning peavad ilmutama selget ärakasutamise 
potentsiaali asjaomaste VKEde jaoks.

rühmade loomist ja nende tööd, et 
lahendada üldlevinud või täiendavaid 
tehnoloogilisi probleeme. Suhteliselt 
lühiajalised projektid peavad keskenduma 
nende VKEde uuendusvajadustele, kes 
tellivad teadusuuringud allhankena TTA 
edendajatelt ning peavad ilmutama selget 
ärakasutamise potentsiaali asjaomaste 
VKEde jaoks.

Or. en

Selgitus

VKEde toetamise meetmed peaksid hõlmama suuremaid jõupingutusi, julgustamaks VKEde 
koostööd sarnaste teadusuuringute ja innovatsioonihuvidega rühmade moodustamise kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Niebler

Muudatusettepanek 61
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Tegevus” esimese 

lõigu teine täppjaotis

See kava toetab väikseid uuenduslikke 
VKEde rühmi, et lahendada üldlevinud või 
täiendavaid tehnoloogilisi probleeme.
Suhteliselt lühiajalised projektid peavad 
keskenduma nende VKEde 
uuendusvajadustele, kes tellivad 
teadusuuringud allhankena TTA edendajatelt 
ning peavad ilmutama selget ärakasutamise 
potentsiaali asjaomaste VKEde jaoks.

See kava toetab väikseid uuenduslikke 
VKEde ja käsitöönduslike ettevõtete rühmi, 
et lahendada üldlevinud või täiendavaid 
tehnoloogilisi probleeme. Suhteliselt 
lühiajalised projektid peavad keskenduma 
nende VKEde uuendusvajadustele, kes 
tellivad teadusuuringud allhankena TTA 
edendajatelt ning peavad ilmutama selget 
ärakasutamise potentsiaali asjaomaste 
VKEde jaoks.

Or. de

Selgitus

Euroopa käsitöönduslikud ettevõtted mängivad otsustavat rolli töökohtade loomisel ning 
peavad oma konkurentsivõimet teadusuuringute kaudu suurendama. Arvukate 
käsitöötehnoloogiate säilitamine ja kaasajastamine annab Euroopale globaalses konkurentsis 
ainulaadse eelise ning mängib põhirolli Lissaboni protsessis. Programmid nagu näiteks 
CRAFT saavad sellega seoses anda tähtsa panuse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 62
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Tegevus” esimese 

lõigu teine täppjaotis

See kava toetab VKEde assotsiatsioone, et 
luua teadusuuringute abil tehnilisi lahendusi 
probleemidele, mis on ühised paljude 
VKEde jaoks teatavates 
tööstusvaldkondades või väärtusahela mingil 
etapil, et näiteks arendada või täita Euroopa 
norme ja vastata standarditele ja täita 
nõudeid sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, ohutus ja keskkonnakaitse. Mitu 
aastat kestvaid projekte peavad juhtima 
VKEde assotsiatsioonid, kes korraldavad 
oma liikmetele teadusuuringute alaseid 
allhankeid TTA edendajatelt ning nendesse 
peab olema kaasatud arvukalt eraldi 
VKEsid.

See kava toetab VKEde assotsiatsioonide
asutamist ja nende tööd, et luua 
teadusuuringute abil tehnilisi lahendusi 
probleemidele, mis on ühised paljude 
VKEde jaoks teatavates 
tööstusvaldkondades või väärtusahela mingil 
etapil, et näiteks arendada või täita Euroopa 
norme ja vastata standarditele ja täita 
nõudeid sellistes valdkondades nagu 
tervishoid, ohutus ja keskkonnakaitse ning 
toetada sisenemist uutele tekkivatele 
turgudele, näiteks autonoomsete 
automaatsüsteemide kaubanduslike 
rakenduste turule. Mitu aastat kestvaid 
projekte peavad juhtima VKEde 
assotsiatsioonid, kes korraldavad oma 
liikmetele teadusuuringute alaseid 
allhankeid TTA edendajatelt ning nendesse 
peab olema kaasatud arvukalt eraldi 
VKEsid.

Or. en

Selgitus

VKEde toetamise meetmed peaksid hõlmama suuremaid jõupingutusi, julgustamaks VKEde 
koostööd sarnaste teadusuuringute ja innovatsioonihuvidega rühmade moodustamise kaudu. 

Automaatsüsteemide tegelik majanduslik potentsiaal peitub tsiviil-, mitte sõjalistes 
rakendustes. Ehkki laialdaselt mainitakse paljusid potentsiaalseid võimalusi, kasutatakse 
automaatsüsteeme tsiviilturgudel praegu vähe. See on nii osaliselt seetõttu, et teadlikkus 
tsiviilturgudest nagu nafta- ja gaasitööstus või keskkonnakaitse, nende mõistmine või nende 
usaldamine on puudulik. Samuti tuleneb see sellest, et automaatsüsteemide tootjate/käitajate 
arusaamine nimetatud tsiviilsektorite tehnoloogilistest ja käitamisvajadustest on puudulik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 63
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Tegevus” 

alapealkirja „Kavade ühised jooned” taane 3 a (uus)

– samuti toetatakse riiklikke ja 
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piirkondlikke programme, mis rahastavad 
VKEsid, et nad saaksid kõnealuses 
tegevuses osaleda.

Or. es

Selgitus

Tegevuse detsentraliseerimine riiklike ja piirkondlike programmide kaudu VKEde huvides 
muudab nad tõhusamaks, asukohalähedasemaks ja tagab parema vastavuse nende ettevõtete 
erivajadustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 64
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Tegevus” 

alapealkirja „Kavade ühised jooned” taane 3 b (uus)

– et ergutada uurimis- ja arendustegevust 
uurimistegevusega tegelevates VKEdes 
suure kasvupotentsiaaliga jätkusuutlikul 
alusel, võib komisjon samuti esitada 
koostöös EUREKAga1 ettepaneku artiklis 
169 sätestatud algatuse kohta.

___________
1 Nt „Eurostarsi” algatus.

Or. en

Selgitus

Seitsmenda raamprogrammi eriprogrammi „Võimekus – teadusuuringud VKEde huvides” 
ettepanekus ei viidata komisjoni, liikmesriikide ega Eureka vahelisele koostööle, 
parandamaks kiire kasvuga VKEde juurdepääsu teadusuuringutele. Praegu mainitud VKE 
erivahendid ei vasta nende teadusuuringutega tegelevate VKEde vajadustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 65
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Tegevus” 

alapealkirja „Kavade ühised jooned” taane 3 c (uus)

– väikestele VKEde rühmadele mõeldud
teadusuuringud. Et aidata väikestel 
uuenduslikel VKEde rühmadel lahendada 
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ühiseid või täiendavaid tehnoloogilisi 
probleeme raamprogrammi ja/või 
valitsustevaheliste rahastamiskavade nagu 
komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja 
EBRD JEREMIE ning JASPERi algatuste 
kaudu. 

Or. en

Selgitus

JEREMIE ja JASPER on komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa 
Regionaalarengu Panga algatused, mis on spetsiaalselt suunatud VKEde toetamisele kõikides 
liimesriikides. Liikmesriigid võivad teha otsuse programmiga ühineda. Rahastamise eesmärk 
peaks olema juurdepääs finantsidele ning viimane on vajalik teadusuuringute arendamiseks 
VKEde tarvis. Komisjoni strateegiliste suuniste suhtes piirkondlikus uuenduspoliitikas on 
oluline, et JEREMIE/JASPER teineteist vastastikku täiendaksid.

Millega EUREKA tegeleb: see on rahvusvahelise koostöö loomine liikmesriikide ja komisjoni 
vahel ning kõrgtehnoloogiliste VKEde toetamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 66
I lisa alljaotise „VKDde huvides läbiviidavad teadusuuringud” pealkirja „Tegevus” 

alapealkirja „Kavade ühised jooned” esimene a lõik (uus)

VKEdele võib tasuta pakkuda teadmisi ja 
oskusteavet, mida on võimalik otse ümber 
kujundada uuenduslikeks kaubanduslikeks 
toodeteks VKEde „teadmiste tähikute” 
riikliku ja piirkondliku süsteemi kaudu, 
parandades nii VKEde uuendusvõimet. 
Teadmiste levitamise toetamisel võib 
osutuda kasulikuks vahendiks 
liikmesriikide tasandil rahastatava 
„teadmiste tähikute” süsteemi 
rakendamine. „Teadmiste tähikute” puhul 
on võimalik kasutada ELi rahastamist, 
täpsemalt teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarengu raamprogrammi ja 
struktuurifonde (piirkondlik 
konkurentsivõime ja tööhõive).

Or. en
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Selgitus

VKEdele mõeldud teadmiste tähikute süsteemis võetakse kasutusele uus VKEde toetamise 
mehhanism, kasutades juba olemasolevaid teadmisi ja viies need üle uuenduslikesse 
rakendustesse, vähendades sellega ELi tööstuse ja ettevõtete vahelist teadmiste lünka. See 
võib osutuda väga kasulikuks mehhanismiks, mida tuleb toetada finantsvahenditest, näiteks 7. 
raamprogrammist või struktuurifondidest, täiendades sellega konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi eesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 67
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Lähenemisviis” kolmas lõik

„Teadmiste piirkondade” eesmärgiks on 
optimaalse poliitika ja strateegiate 
määratlemise ja rakendamise toetamine 
uurimis-ja arendustegevuse kesksete 
rühmituste arendamisel. See parandab 
eelkõige piirkondlike teadusprogrammide 
tähtsust ja tõhusust vastastikkuse õppimise 
kaudu, edendab ja tugevdab 
rühmitustevahelist koostööd ning aitab kaasa 
säästva arengu tugevdamisele ja edendab 
uute uurimis-ja arendustegevuse kesksete 
rühmituste loomist. Toetust antakse eelkõige 
nõudlusel põhinevatele ja probleemidele 
suunatud projektidele, mis käsitlevad 
spetsiifilisi tehnoloogiavaldkondi või 
sektoreid.

„Teadmiste piirkondade” eesmärgiks on 
optimaalse poliitika ja strateegiate 
määratlemise ja rakendamise toetamine 
uurimis- ja arendustegevuse kesksete 
rühmituste arendamisel. See parandab 
eelkõige piirkondlike teadusprogrammide 
tähtsust ja tõhusust vastastikkuse õppimise 
kaudu, edendab ja tugevdab 
rühmitustevahelist koostööd ning aitab kaasa 
säästva arengu tugevdamisele ja edendab 
uute uurimis-ja arendustegevuse kesksete 
rühmituste loomist. Toetust antakse eelkõige 
nõudlusel põhinevatele ja probleemidele 
suunatud projektidele, mis käsitlevad 
spetsiifilisi tehnoloogiavaldkondi või 
sektoreid, eelkõige juhul, kui neist nähtub 
juba piirkondlike ametiasutuste, 
arenguasutuste, ülikoolide, 
uurimiskeskuste ja tööstusettevõtete 
vahelist integratsiooni.

Or. en

Selgitus

Tõelise tulemusliku partnerluse kujundamine piirkondlike asutuste, ametiasutuste, ülikoolide 
ja tööstusettevõtete vahel on väga raske ja aeganõudev. On mitmeid näiteid, mille puhul see 
on mitmeaastase raske tööga saavutatud. Osa rahast tuleks kõnealuses valdkonnas 
eelisjärjekorras eraldada nendele rakendustele, kus selline tulemuslik partnerlus on juba 
ilmnenud, tagamaks, et vahendid suunatakse majanduslike eesmärkide saavutamisele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 68
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Lähenemisviis” neljas lõik

Toetatakse kõiki piirkondi, sealhulgas
ühtluspiirkondi.

Toetatakse kõiki piirkondi, võttes 
nõuetekohaselt arvesse teadlaste ja 
asjaomaste sidusrühmade vajadusi 
ühtluspiirkondades.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmadel on teaduses märkimisväärsed inimressursid ning hulk kohalikke tegutsejaid 
võivad huvituda uurimis- ja arendustegevusse investeerimisest, kuid neil on suur vajadus 
välja töötada rohkem arenenud piirkondade kogemustest tulenev uurimistegevuse strateegia, 
et suurendada teadlikkust ja koordineerida paremini kohalikke sidusrühmi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 69
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Lähenemisviis” neljas a lõik (uus)

Tähelepanu tuleb pöörata koostöö 
eriolukorrale külgnevate alade puhul, mida 
eraldab liikmesriikide vaheline piir. Nagu 
Interreg III programmide puhul ELis ja 
struktuurifondide piirkondliku eesmärgi 
alusel peab „Teadmiste piirkondade“ 
programm samuti sisaldama piiriüleste 
takistuste lahendusi ja mehhanismi 
piiriülese piirkondliku koostöö 
julgustamiseks teadusruumis, olenemata 
sellest, kas need kuuluvad ühtlus- või 
piirkondliku konkurentsivõime eesmärgi 
alla. 

Or. en

Selgitus

Piiriülesel regionaalpoliitikal on regionaalpoliitikas selged erijooned ning sellel on eriline 
tähendus ELi integratsiooni seisukohalt, kuna see püüab ületada liikmesriikide piire. Liiga 
sageli on liikmesriikide piire ületav uuenduslik koostöö halduslike ja ruumiliste takistuste 
tõttu ebatõhus. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 70
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu esimene täppjaotis

• Piirkondlike rühmituste teadusuuringute 
programmide analüüs, arendamine ja 
rakendamine ja nendevaheline koostöö.
Need hõlmavad analüüsi ning uurimis-ja 
arendustegevuse võimekusele ja 
prioriteetidele keskendunud rakenduskava.
Projektides kasutatakse prognoosimist, 
võrdlusuuringuid või muid meetodeid, mis 
näitavad oodatavat kasu, nagu tugevdatud 
seosed kaasatud rühmituste vahel, 
optimeeritud kaasatus Euroopa 
uurimisprojektidesse ja tugevam mõju 
regionaalarengule.

• Piirkondlike rühmituste teadusuuringute 
programmide analüüs, arendamine ja 
rakendamine ja nendevaheline koostöö. 
Need hõlmavad analüüsi ning uurimis-ja 
arendustegevuse võimekusele ja 
prioriteetidele keskendunud rakenduskava. 
Projektides kasutatakse prognoosimist, 
võrdlusuuringuid või muid meetodeid, mis 
näitavad oodatavat kasu, nagu tugevdatud 
seosed kaasatud rühmituste vahel, 
optimeeritud kaasatus Euroopa 
uurimisprojektidesse ja tugevam mõju 
regionaalarengule. Samuti võib projekte 
koostada piirkondadevaheliste 
katsemeetmete tarvis. Need töötatakse 
eelkõige välja piirkondlike ja ühenduse 
vahendite vastastikuse täiendavuse 
julgustamiseks ja parandamiseks.

Or. es

Selgitus

Eesmärk ei ole mitte ainult kasutada ära piirkondadevaheliste meetmetega seotud kogemusi, 
vaid uurida ka piirkondlike vahendite ja muude riiklike toetuste vastastikust täiendavust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 71
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu teine täppjaotis

Vähemarenenud teadustööga piirkondade 
„juhendamine” kõrgema tasemega 
piirkondade poolt uurimis-ja 
arendustegevuse kesksete rühmituse 
ülesehitamisel. Riikidevaheline piirkondlik 
konsortsium koondab ja ühendab teadustöös 
osalejaid akadeemiates, tööstusettevõtetes ja 
valitsuses, et pakkuda „suunavaid” lahendusi 
tehnoloogiliselt vähemarenenud 
piirkondadele.

Vähemarenenud teadustööga piirkondade 
„juhendamine” kõrgema tasemega 
piirkondade poolt uurimis- ja 
arendustegevuse kesksete rühmituse 
ülesehitamisel või olemasolevate rühmituste 
parem integreerimine globaalse turuga.
Riikidevaheline piirkondlik konsortsium 
koondab ja ühendab teadustöös osalejaid 
akadeemiates, tööstusettevõtetes ja 
valitsuses, et pakkuda „suunavaid” lahendusi 
tehnoloogiliselt vähemarenenud 
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piirkondadele.

Or. en

Selgitus

Olemasolevaid rühmitusi tuleks edasi arendada, sõlmides piirkondlikul, riigi ja 
rahvusvahelisel tasandil sarnaseid teadusuuringuid tegevate organisatsioonidega 
partnerluse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 72
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu kolmas täppjaotis

• Algatused teadustöös osalejate ja 
ametiasutuste paremaks integreerimiseks 
piirkondlikesse majandussüsteemidesse 
nende suhtlemise kaudu rühmituse tasandil.
Need hõlmavad riikidevahelist tegevust 
seoste parandamiseks teadusuuringute 
sidusrühmade ja kohalike äriringkondade 
vahel ning ka vastavat rühmituste vahelist 
tegevust.

• Algatused teadustöös osalejate ja 
ametiasutuste paremaks integreerimiseks 
piirkondlikesse majandussüsteemidesse 
nende suhtlemise kaudu rühmituse tasandil.
Need hõlmavad riikidevahelist tegevust 
seoste parandamiseks teadusuuringute 
sidusrühmade ja kohalike äriringkondade
vahel ning ka vastavat rühmituste vahelist 
tegevust. Selline tegevus aitab välja 
selgitada TTA vastastikust täiendavust, et 
näidata integratsiooni eeliseid. 

Or. es

Selgitus

Eesmärk on selgitada välja koostoime, et rõhutada vastastikuse täiendavuse eeliseid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 73
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu kolmas täppjaotis

Algatused teadustöös osalejate ja 
ametiasutuste paremaks integreerimiseks 
piirkondlikesse majandussüsteemidesse 
nende suhtlemise kaudu rühmituse tasandil.
Need hõlmavad riikidevahelist tegevust 
seoste parandamiseks teadusuuringute
sidusrühmade ja kohalike äriringkondade 
vahel ning ka vastavat rühmituste vahelist 

Algatused teadustöös osalejate ja 
ametiasutuste paremaks integreerimiseks 
piirkondlikesse majandussüsteemidesse 
nende suhtlemise kaudu rühmituse tasandil.
Need hõlmavad riikidevahelist tegevust 
seoste parandamiseks teadusuuringute 
sidusrühmade ja kohalike äriringkondade 
vahel ning ka vastavat rühmituste vahelist 
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tegevust. tegevust, näiteks selliste tehnoloogiate 
väljatöötamine, mis võimaldavad 
teadusharude vaheliste rakenduste 
kaugseiret.

Or. en

Selgitus

Üks tsiviilautomaatsüsteemideks vajalik teadusuuringute valdkond on arendada välja 
asjaomaste rakenduste jaoks vajalikud sellise suuruse, ulatuse (ja hinnaga) kaugseireandurid, 
mida on võimalik paigaldada konkreetse ülesande jaoks kohasele automaatsõidukile. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 74
I lisa alljaotise „Teadmiste piirkonnad” pealkirja „Tegevus” teine lõik

Samuti toetatakse tegevust, millega 
edendatakse vastastikust teabevahetust ning 
suhtlemist samalaadsete projektide vahel 
(analüüsi ja sünteesi õpikojad, ümarlauad, 
väljaanded), millesse kaasatakse vajadusel 
teisi asjaomaseid ühenduse programme.

Samuti toetatakse tegevust, millega 
edendatakse vastastikust teabevahetust ning 
suhtlemist samalaadsete projektide vahel 
(analüüsi ja sünteesi õpikojad, ümarlauad, 
väljaanded), millesse kaasatakse vajadusel 
teisi asjaomaseid ühenduse programme ning 
milles osalevad kolmandad riigid, kui see 
on projekti eesmärkide suhtes vajalik.

Or. en

Selgitus

Kolmandad riigid võivad anda olulise panuse „juhendamise” ja parimate tavade vahetamise 
protsessi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 75
I lisa alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” pealkiri „Eesmärk”

Soodustada laienenud ühenduse 
teadusuuringute täieliku potentsiaali 
ärakasutamist, vabastades ja arendades EL 
ühtlus-ja äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute potentsiaali, samuti aidata 
tõsta nende piirkondade teadlaste võimekust, 

Soodustada laienenud ühenduses
eksisteerivate või tulevaste tipptasemel
teadusuuringute täieliku potentsiaali 
ärakasutamist, vabastades ja arendades EL 
ühtlus-ja äärepoolseimate piirkondade 
teadusuuringute potentsiaali, samuti aidata 
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et nad saaksid edukalt osaleda EL tasandi 
teadusuuringutes.

tõsta nende piirkondade teadlaste võimekust, 
et nad saaksid edukalt osaleda EL tasandi 
teadusuuringutes.

Or. es

Selgitus

Eesmärk ei ole üksnes julgustada olemasolevat potentsiaali, vaid toetada tööle asuvaid 
tipptasemel teadlasi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 76
I lisa alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” pealkirja „Lähenemisviis” teine lõik

Keskendudes selliste uurimisrühmade 
koostöö tugevdamisele ja laiendamisele 
uurimiskeskustega teistes EL riikides, 
antakse oluline panus nende potentsiaali 
vabastamisse ja seega nende pikaajalisse 
jätkusuutlikku arengusse. Nende 
rahvusvahelise silmapaistvuse ja tunnustuse, 
juhtrolli potentsiaali ja nende teadlaste 
kvaliteedi optimeerimise kaudu suureneb 
nende uurimisrühmade nähtavus ning nende 
osalemine Euroopa teadusruumis on 
lihtsustatud.

Keskendudes selliste uurimisrühmade 
koostöö tugevdamisele ja laiendamisele 
uurimiskeskustega teistes EL riikides, 
antakse oluline panus nende potentsiaali 
vabastamisse ja seega nende pikaajalisse 
jätkusuutlikku arengusse. Sellised 
uurimiskeskused võivad hõlmata 
akadeemilisi ja tööstusele keskenduvaid 
uurimiskeskusi ja rühmitusi, näiteks 
konkreetsete teadusharude nagu näiteks 
automaatsüsteemide tippkeskusi. Nende 
rahvusvahelise silmapaistvuse ja tunnustuse, 
juhtrolli potentsiaali ja nende teadlaste 
kvaliteedi optimeerimise kaudu suureneb 
nende uurimisrühmade nähtavus ning nende 
osalemine Euroopa teadusruumis on 
lihtsustatud.

Or. en

Selgitus

On oluline, et selline tegevus on piisavalt ulatuslik, tunnustamaks hulka uurimiskeskusi, ning 
et see ei piirduks ülikoolidel põhinevate uurimiskeskustega. Samuti tuleks kaaluda koostööd 
tegevate kõrgkoolide/tööstuskeskuste ja uurimisrühmituste kaasamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 77
I lisa alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu teine 
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täppjaotis

kogenud teadlaste värbamine valitud 
keskuste poolt muudest EL riikidest 
teadmiste edastamises osalemiseks ja/või 
teadlaste koolitamiseks, sealhulgas selleks, 
et eelkõige julgustada riigist lahkunud 
kodanikke tagasi pöörduma

kogenud teadlaste värbamine valitud 
praeguste või tulevaste tipptasemel keskuste 
poolt muudest EL riikidest teadmiste 
edastamises osalemiseks ja/või teadlaste 
koolitamiseks, sealhulgas selleks, et eelkõige 
julgustada riigist lahkunud kodanikke tagasi 
pöörduma

Or. es

Selgitus

Ergutatav potentsiaal ei tohiks piirduda ainult juba olemasolevaga; vastupidi – silmapaistvad 
teadlased vajavad samamoodi toetust, kui nende anne leiab väljundi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 78
I lisa alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu kolmas 

täppjaotis

välja valitud keskustele uurimisseadmete 
hankimine ja arendamine

välja valitud olemasolevatele ja tulevastele 
tippkeskustele uurimisseadmete hankimine 
ja töökeskkonna arendamine, et aidata 
toetada strateegilises partnerluses 
rakendatavaid teadusprogramme 

Or. es

Selgitus

Mis tahes teadusuuringutega seotud meetmetega kaasnevad materiaalsed vajadused jäetakse 
tihti tähelepanuta või neid alahinnatakse; siiski on vaja nimetatud meetmed eesmärkide 
saavutamiseks rahuldada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 79
I lisa alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu kolmas 

täppjaotis

välja valitud keskustele uurimisseadmete 
hankimine ja arendamine

välja valitud keskustele uurimisseadmete 
hankimine ja arendamine
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1. Uurimisseadmete vahetu omandamine 
või ajakohastamine (summas kuni 1 miljon 
eurot). Ühtluspiirkondade ja Euroopa 
tippkeskuste teadusrühmad (välja valitud 5. 
raamprogrammi ajal) võivad 
individuaalselt taotleda rahastamist 
uurimisseadmete ostuks ja 
ajakohastamiseks. Raha eraldamine oleneb 
taotleva rühma hindamisest, seadmete 
kasutamise kavadest ja Euroopa 
lisandväärtuse loomisest. Esikohale 
seatakse struktuurifondidega seotud 
ettepanekud. Raha eraldatakse toetuse 
vormis.
2. Uurimisseadmete omandamine või 
ajakohastamine seoses 7. raamprogrammi 
projektidega (summas kuni 1 miljon eurot). 
Ühtluspiirkondade rühmad koos 
konsortsiumi poolt ühiselt esitatud 7. 
raamprogrammiga seotud uurimisprojekti 
rahastamistaotlustega võivad taotleda 
individuaalselt rahastamist 
uurimisseadmete ostuks või 
ajakohastamiseks. Taotluse peab heaks 
kiitma konsortsiumi koordinaator. Eraldi 
raha eraldamine seadmete jaoks sõltub 
raha kasutamisest kogu projekti lõikes. 
Lisaraha eraldatakse toetuse vormis.
3. Ühtluspiirkondades selle põhimõtte 
heakskiitmine, et uurimisseadmete täielik 
amortisatsioon on võimalik toetuse saamise 
perioodil, st kolme aasta, mitte viie aasta 
jooksul, nagu see varem oli. 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 80
I lisa alljaotise „Teadusuuringute potentsiaal” pealkirja „Tegevus” esimese lõigu neljas 

täppjaotis

töörühmade ja konverentside korraldamine, 
et hõlbustada teadmiste edasiandmist 
siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, kuhu 

töörühmade ja konverentside korraldamine, 
et hõlbustada teadmiste edasiandmist 
siseriiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel 
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on kaasatud nii valitud keskuste oma 
teaduspersonal kui ka teistest riikidest 
valitud keskuste rahvusvahelise 
koolitusvõime ja maine arendamise raames 
küllakutsutud teadlased, kava raames valitud 
keskuste teaduspersonali osalemine 
rahvusvahelistel konverentsidel või 
lühiajalistel koolitusüritustel teadmiste 
jagamiseks, võrgustiku loomiseks ning 
teadlaste kokkuviimiseks rahvusvahelisema 
keskkonnaga;

tasandil, kuhu on kaasatud nii valitud 
keskuste oma teaduspersonal kui ka teistest 
riikidest valitud keskuste rahvusvahelise 
koolitusvõime ja maine arendamise raames 
küllakutsutud teadlased, kava raames valitud 
keskuste teaduspersonali osalemine 
rahvusvahelistel konverentsidel või 
lühiajalistel koolitusüritustel teadmiste 
jagamiseks, võrgustiku loomiseks ning 
teadlaste kokkuviimiseks rahvusvahelisema 
keskkonnaga;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Muudatusettepanek 81
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” teine lõik

Euroopa ühiskondade areng sõltub suuresti 
nende võimest teadmisi luua, ära kasutada ja 
levitada ning neid siis pidevalt uuendada. 
Teadusuuringud mängivad selles põhirolli ja 
nad peaksid ka edaspidi olema üheks 
edasiviivaks jõuks kasvu, heaolu ja säästva 
arengu edendamisel.

Euroopa ühiskondade areng sõltub suuresti 
nende võimest teadmisi luua, ära kasutada ja 
levitada ning neid siis pidevalt 
uuendada.Uued teadmised tekivad 
ühiskonnas tervikuna, kuid nende loomises 
mängib võtmerolli teadmiste kolmnurk 
„teadus – haridus – uuendustegevus". 
Teadusuuringud mängivad selles põhirolli ja 
nad peaksid ka edaspidi olema üheks 
edasiviivaks jõuks kasvu, heaolu ja säästva 
arengu edendamisel

Or. pl

Selgitus

Tuleb rõhutada, et teadmiste loomise protsess toimub kogu ühiskonnas ning ehkki 
teadusuuringud ja teadusasutused on selle protsessi kõige olulisem element, etendavad 
põhirolli ka teadusuuringute, hariduse ja uuendustegevuse vahelised ühendused ja seosed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 82
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” kolmas lõik
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Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
tingimata luua edukat ja rakendatavat 
teadustööd soodustav sotsiaalne ja 
kultuuriline keskkond. See tähendab, et 
hoolt kantakse õigustatud ühiskondlike
kaalutluste ja vajaduste eest, millega 
kaasneb kõrgendatud demokraatlik arutelu 
asjassepühendunuma ja teadlikuma 
avalikkusega ning paremad tingimused 
ühisvalikuteks seoses teadusküsimustega.
See peaks ka looma soodsa kliima 
teaduskutsumusele, uutele pealetulevatele 
teadusinvesteeringutele ja sellele järgnevale 
teadmiste levitamisele, millel rajanebki 
Lissaboni strateegia.

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
tingimata luua edukat ja rakendatavat 
teadustööd soodustav sotsiaalne ja 
kultuuriline keskkond. See tähendab, et 
hoolt kantakse õigustatud ühiskondlike 
kaalutluste ja vajaduste eest, millega 
kaasneb kõrgendatud demokraatlik arutelu 
asjassepühendunuma ja teadlikuma 
avalikkusega ning paremad tingimused 
ühisvalikuteks seoses teadusküsimustega. 
Kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
antakse võimalus rahuldada 
uuringuvajadusi allhangete kaudu. See 
peaks ka looma soodsa kliima 
teaduskutsumusele, uutele pealetulevatele 
teadusinvesteeringutele ja sellele järgnevale 
teadmiste levitamisele, millel rajanebki 
Lissaboni strateegia.

Or. en

Selgitus

Kodanikuühiskonna organisatsioonidele, nagu komisjon neid määratleb (vt komisjoni 
andmebaasi CONNEX), tuleks anda võimalus viia oma teadusvajadusi hõlmavaid 
uuringuprojekte läbi allhanke kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 83
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” kolmas lõik

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
tingimata luua edukat ja rakendatavat 
teadustööd soodustav sotsiaalne ja 
kultuuriline keskkond. See tähendab, et 
hoolt kantakse õigustatud ühiskondlike 
kaalutluste ja vajaduste eest, millega 
kaasneb kõrgendatud demokraatlik arutelu 
asjassepühendunuma ja teadlikuma 
avalikkusega ning paremad tingimused 
ühisvalikuteks seoses teadusküsimustega.
See peaks ka looma soodsa kliima 
teaduskutsumusele, uutele pealetulevatele 
teadusinvesteeringutele ja sellele järgnevale 
teadmiste levitamisele, millel rajanebki 
Lissaboni strateegia.

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
tingimata luua edukat ja rakendatavat 
teadustööd soodustav sotsiaalne ja 
kultuuriline keskkond. See tähendab, et 
hoolt kantakse õigustatud ühiskondlike 
kaalutluste ja vajaduste eest, millega
kaasneb kõrgendatud demokraatlik arutelu 
asjassepühendunuma ja teadlikuma 
avalikkusega ning paremad tingimused 
ühisvalikuteks seoses teadusküsimustega. 
See peaks ka looma soodsa kliima 
teaduskutsumusele, uutele pealetulevatele 
teadusinvesteeringutele ja sellele järgnevale 
teadmiste levitamisele, millel rajanebki 
Lissaboni strateegia. Sellise tegevusega 
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püütakse saavutada ka naiste täielikku 
integreerimist teadusmaailma.

Or. es

Selgitus

Arvestades, et naised on endiselt alaesindatud, peavad raamprogramm ja sellega seotud 
programmid püüdma muuhulgas suurendada naiste osalust teadus- ja 
tehnoloogiaringkondades, kuna see on ELile vajalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel 

Muudatusettepanek 84
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” viies lõik

Teaduslike lõhede riski meie ühiskonkas 
tuleb käsitleda esmajärjekorras. See eraldab 
need, kellel ei ole juurdepääsu olulisele 
teadmistele nendest vähestest, kellel on; 
need, kellel ei ole võimet mõjutada poliitika 
tegemist teadustöös nendest, kellel see 
võime on. See põhjustab kodanikes kahtlusi 
seoses teaduse ja tehnoloogia potentsiaalse 
kasuga ning vajadusega seda avalikult 
kaaluda. Ühelt poolt kutsutakse varmalt 
teadusuuringuid üles käsitlema rohkem 
lahendamist vajavaid käesoleva aja 
probleeme (haigused, saastatus, epideemiad, 
töötus jne) ja paremini ette ennustama nende 
võimalikku mõju tulevikus. Teisalt ei saa 
kodanikud jätta ilmutamata umbusaldust 
teaduse teatavate kasutuste ja võimalike 
seaduslike otsustamisprotsessi 
vahelesegamiste kohta.

Teaduslike lõhede riski meie ühiskonkas 
tuleb käsitleda esmajärjekorras. See eraldab 
need, kellel ei ole juurdepääsu olulisele 
teadmistele nendest vähestest, kellel on; 
need, kellel ei ole võimet mõjutada poliitika 
tegemist teadustöös nendest, kellel see 
võime on. See põhjustab kodanikes kahtlusi 
seoses teaduse ja tehnoloogia potentsiaalse 
kasuga ning vajadusega seda avalikult 
kaaluda. Ühelt poolt kutsutakse varmalt 
teadusuuringuid üles käsitlema rohkem 
lahendamist vajavaid käesoleva aja 
probleeme (haigused, saastatus, epideemiad, 
töötus jne) ja paremini ette ennustama nende 
võimalikku mõju tulevikus. Teisalt ei saa 
kodanikud jätta ilmutamata umbusaldust 
teaduse teatavate kasutuste ja võimalike 
seaduslike otsustamisprotsessi 
vahelesegamiste kohta. Teadusuuringud on 
tulemuslikud ainult siis, kui kodanikud on 
veendunud, et nende mured lahendatakse 
ja järgitakse eetilisi piire. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekust jääb mulje, et põhiprobleem on avaliku arvamuse veenmine. Teisalt 
on väga oluline, et teadlased võtaksid kuulda ühiskonna muresid ja järgiksid piire.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 85
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” kuuenda lõigu kolmas 

täppjaotis

tajutav teadusmaailma eraldatus 
igapäevasest majandus-ja sotsiaalelu 
tegelikkusest

tajutav teadusmaailma eraldatus 
igapäevasest majandus- ja sotsiaalelu 
tegelikkusest ning teadlaste tajutav sagenev 
allutamine erinevate huvirühmade 
kohatule mõjule

Or. en

Selgitus

Üks laiema avaliku arvamuse teaduskäsituse probleeme on avaliku arvamuse suurenev 
skeptilisus teadlaste erapooletuse ja objektiivsuse suhtes paljudes laialt avaldatud 
dokumentides (nt meditsiinilised uuringud ja biotehnoloogia), kus panused on kõrged. EL 
saab kehtestada rahastamisallikatele ka teadusuuringute kulgu mõjutava surve suhtes 
suurema läbipaistvuse nõuded ning luua seega soodsama kliima teaduse arenguks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 86
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” kuuenda lõigu täppjaotised 4 

a ja 4 b (uus)

teadusringkondade ebakindlus oma 
teaduseksperdi rolli ühendamise suhtes 
kodanikurolliga teiste kodanikega võrdsel 
alusel
kahtlused teadlaste sõltumatuse suhtes 

majanduslikest ja muudest seaduslikest 
huvidest lähtuvalt. 

Or. da

Selgitus

Avatud arutelu puudumine teadlaste ja teadusinstituutide majanduslike ja muude (seaduslike) 
huvide üle võib olla üldsuse silmis teadusuuringute ja nende tulemuste usaldusväärsusele 
oluliseks takistuseks. Nimetatud küsimused on muutunud aktuaalseks ühiskonnas aset leidnud 
arengu tõttu, mille käigus pannakse üha suuremat rõhku teadusuuringute kasutusele, 
kusjuures samal ajal on teadusuuringute välisrahastamine suurenenud ja ei mõjuta seega 
ainult valdkondi, milles teadusuuringuid läbi viiakse, vaid ka seda, kuidas neid läbi viiakse. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 87
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” kuuenda lõigu täppjaotis 4 c 

(uus)

üldsusele kättesaadav valesti suunatud 
teadusinfo.

Or. es

Selgitus

Üks tegureid, mis võib teaduse ja ühiskonna vahelist lõhet suurendada, peitub teadusinfo 
olemuses: ehkki teadusinfo on üldsusele kättesaadav, on see väljendatud nii keeruliste 
terminite kaudu, et jääb kättesaamatuks. Esitatav info peab olema selline, et ühiskonnal on 
võimalik sellest aru saada ja seda arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 88
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” seitsmenda lõigu neljas taane

- täita lünk nende vahel, kellel on teaduslik 
haridus ja kellel ei ole, edendada soodumust 
teaduskultuuriks kõigi kodanike vahetus 
naabruses (pöördudes selleks linnade, 
piirkondade, fondide, teaduskeskuste jne 
poole)

– täita lünk nende vahel, kellel on teaduslik 
haridus ja kellel ei ole, edendada soodumust 
teaduskultuuriks kõigi kodanike vahetus 
naabruses (pöördudes selleks linnade, 
piirkondade, fondide, teaduskeskuste, 
muuseumide, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide jne poole)

Or. es

Selgitus

Muuseume ja antud kodanikuühiskonna organisatsioone tuleks eespool mainitud põhjusel 
pidada võrdseks teaduskeskustega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 89
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” seitsmenda lõigu taane 4 a 

(uus)
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– julgustada teadusringkonnas debatti ja 
arutelu teadusuuringute sotsiaalsete 
aspektide üle

Or. da

Selgitus

Üks suur takistus teadusringkondade ja ülejäänud ühiskonna vahelisele mõistmisele on 
teadusringkonnas arutelu puudumine teadusuuringute sotsiaalsete aspektide üle nagu näiteks 
uue tehnoloogia eetilised aspektid või tagajärjed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 90
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” seitsmenda lõigu taane 4 b 

(uus)

– uurida vahendeid Euroopa teadus- ja 
innovatsioonisüsteemi paremaks 
valitsemiseks

Or. es

Selgitus

Ka valitsemine on uurimis- ja arendustegevuses oluline.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 91
I lisa alljaotise “Teadus ühiskonnas” pealkirja “Lähenemisviis” seitsmenda lõigu kuues taane

– vahendada ettekujutust teadusest ja 
teadlastest, mis omab tähendust kõigi jaoks, 
eriti noortele

– vahendada ettekujutust teadusest ja 
teadlastest, mis on usaldusväärne ja omab 
tähendust kõigi jaoks, eriti noortele

Or. en

Selgitus

Skeptiline avalik arvamus, mille kohaselt on paljud teadlased äraostetavuse või karjerismi 
suhtes liiga vastuvõtlikud, seab teadusuuringute, eelkõige piirialade teadusuuringute 
tulemuste usaldusväärsuse kahtluse alla. ELil on võimalus võtta meetmeid, et võidelda 
hirmujuttude levitamisega ja taastada üldsuse usaldus Euroopa teaduse vastu.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 92
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” seitsmenda lõigu seitsmes 

taane

– aidata naistel jätkata teadlaskarjääri ja 
paremini kasutada oma teadusalaseid andeid 
kõigi hüvanguks

– edendada naiste teadlaskarjääri ja 
paremini kasutada oma teadusalaseid andeid 
kõigi hüvanguks

Or. es

Selgitus

Kõnealuses kontekstis oleks parem rääkida aitamise asemel edendamisest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eluned Morgan

Muudatusettepanek 93
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” seitsmenda lõigu taane 8 a 

(uus)

– teha koostööd ravimite väljatöötamise 
mittetulunduslike algatustega.

Or. en

Selgitus

Mittetulunduslikud teadusuuringud peaksid olema riiklike vahendite puhul prioriteediks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 94
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” esimese täppjaotise 
esimene taane

– Teadusalase nõustamise ja asjatundjate 
arvamuse mõju kasutamise parandamine ja 
järelevalve poliitiliste otsuste tegemisel 
Euroopas ning praktiliste vahendite ja 
skeemide arendamine (nt elektroonilised 
võrgud)

– Abi osutamine professionaalide ning 
liikmesriikides ja piirkondades abi ja 
uurimisprogramme haldavate ametnike 
jätku- ja täiendõppes, liikudes ühtsete 
meetodite ja parimate tavade mõistmise 
suunas
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Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 95
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” esimese täppjaotise 
teine taane

– usalduse ja isereguleerimise edendamine 
teadlaskonnas

– demokraatliku kontrolli, usalduse ja 
isereguleerimise edendamine teadlaskonnas

Or. en

Selgitus

Üks laiema avaliku arvamuse teaduskäsituse probleeme on avaliku arvamuse suurenev 
skeptilisus teadlaste erapooletuse ja objektiivsuse suhtes paljudes laialt avaldatud 
dokumentides (nt meditsiinilised uuringud ja biotehnoloogia), kus panused on kõrged. EL 
saab kehtestada rahastamisallikatele ka teadusuuringute kulgu mõjutava surve suhtes 
suurema läbipaistvuse nõuded ning luua seega soodsama kliima teaduse arenguks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 96
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” esimese täppjaotise 
teine taane

– usalduse ja isereguleerimise edendamine 
teadlaskonnas

– usalduse ja isereguleerimise edendamine 
teadlaskonnas, määratledes uuesti 
teaduslike tagatiste põhikriteeriumid ning 
levitades neid

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel

Muudatusettepanek 97
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” esimese täppjaotise 
kolmas taane
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– arutelu soodustamine teabelevi 
küsimustes, sealhulgas ligipääs 
teadusalastele tulemustele ning 
teadusväljaannete tulevik.

– arutelu soodustamine teabelevi 
küsimustes, sealhulgas ligipääs 
teadusalastele tulemustele ning 
teadusväljaannete tulevik, ning Euroopa 
teadmistepanga loomine.

Or. en

Selgitus

Euroopa teadusuuringud oleksid tulemuslikumad, kui varasemad uuringutulemused tehtaks 
laiemalt kättesaadavaks. Euroopa teadmistepangas oleks pärast projekti ametlikule 
lõppkuupäevale järgnevat embargoperioodi uuringutulemuste avatud juurdepääsuga 
raamatukogu, välja arvatud juhul, kui on mõjuvaid põhjuseid, miks projektis nii ei võiks olla.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni 
nimel 

Muudatusettepanek 98
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” teise täppjaotise 
sissejuhatav osa

Ühiskonna püüdlused ja mured ning olulised 
eetikapõhimõtted tuleb paremini integreerida 
kogu teadusprotsessi, luues turvalisem ja 
konstruktiivsem keskkond teadlastele ja 
ühiskonnale tervikuna. Siin on olulised kaks 
aspekti:

Ühiskonna püüdlused ja mured ning olulised 
eetikapõhimõtted tuleb paremini integreerida 
kogu teadusprotsessi, luues turvalisem ja 
konstruktiivsem keskkond teadlastele ja 
ühiskonnale tervikuna ning seades 
põhiõigusi arvesse võttes eetiliselt 
usaldusväärsete uuringute jaoks paika 
orientiirid. Siin on olulised kaks aspekti:

Or. en

Selgitus

Kõnealuse muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada viiteid programmi teaduse ja 
ühiskonna osa eetilistele piiridele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 99
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” teise täppjaotise taane 
2 a (uus)
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– suurem rõhk teadusringkonna sisestel 
aruteludel teadusuuringute sotsiaalsete 
aspektide üle

Or. da

Selgitus

Üks suur takistus teadusringkondade ja ülejäänud ühiskonna vahelisele mõistmisele on 
teadusringkondades arutelu puudumine teadusuuringute sotsiaalsete aspektide üle nagu 
näiteks uue tehnoloogia eetilised aspektid või tagajärjed. Seda on võimalik leevendada 
lähenemisega, mis on suunatud teadusringkondade endi arusaamale teadusuuringute 
sotsiaalsetest aspektidest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 100
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” kolmas täppjaotis

Teaduse ja ühiskonna vahelise suhte 
käsitlemiseks tuleb ajaloos, sotsioloogias ja 
filosoofias kogutud teadusalaseid teadmisi 
Euroopa tasemel laiendada, tugevdada ja 
levitada. Selleks peaksid nende teadusharude 
teadlased moodustama võrgustikke, et 
struktureerida teadusuuringuid ja arutelusid, 
mis võimaldavad välja selgitada teaduse 
tegeliku osaluse Euroopa ühiskonna ja 
identiteedi ehitamisel, rõhutades eelkõige:

Teaduse ja ühiskonna vahelise suhte 
käsitlemiseks tuleb kogu ajaloo käigus, 
teaduslikus ja tehnoloogilises pärandis 
ning sotsioloogias ja filosoofias kogutud 
teadusalaseid teadmisi Euroopa tasemel 
laiendada, tugevdada ja levitada. Selleks 
peaksid nende teadusharude teadlased 
moodustama võrgustikke, et struktureerida 
teadusuuringuid ja arutelusid, mis 
võimaldavad välja selgitada teaduse tegeliku 
osaluse Euroopa ühiskonna ja identiteedi 
ehitamisel, rõhutades eelkõige:

– teaduse, demokraatia ja seaduse suhteid – teaduse, demokraatia ja seaduse suhteid
– teaduse ja tehnoloogia eetikaga seotud 
uuringuid

– teaduse ja tehnoloogia eetikaga seotud 
uuringuid

– teaduse ja kultuuri vastasmõju – teaduse ja kultuuri vastasmõju

– teadlaste rolli ja mainet – teaduse alal tegutsevate meeste ja naiste 
rolli ja mainet

– võimalusi muuta teadus ühiskonnale 
arusaadavamaks ja soodustada avalikku 
arutelu

Or. es
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Selgitus

Teaduslik ja tehnoloogiline pärand läheb kaugemale kui ajalugu – kanal, mille kaudu seda 
edasi antakse. Pealegi ei tohiks teadmised jääda ainult teaduseliidi valdusse, kes seda 
mõistavad ja kasutavad; tuleb leida viise teaduse lähendamiseks ühiskonnale, muutes selle 
hõlpsamini mõistetavaks teadmistevaldkonnaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 101
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” kolmanda täppjaotise 
sissejuhatav osa

Teaduse ja ühiskonna vahelise suhte 
käsitlemiseks tuleb ajaloos, sotsioloogias ja 
filosoofias kogutud teadusalaseid teadmisi 
Euroopa tasemel laiendada, tugevdada ja 
levitada. Selleks peaksid nende teadusharude 
teadlased moodustama võrgustikke, et 
struktureerida teadusuuringuid ja arutelusid, 
mis võimaldavad välja selgitada teaduse 
tegeliku osaluse Euroopa ühiskonna ja 
identiteedi ehitamisel, rõhutades eelkõige:

Teaduse ja ühiskonna vahelise suhte 
käsitlemiseks tuleb ajaloos, sotsioloogias ja 
filosoofias kogutud teadusalaseid teadmisi 
Euroopa tasemel laiendada, tugevdada ja 
levitada. Selleks peaksid nende teadusharude 
teadlased moodustama võrgustikke, et 
struktureerida teadusuuringuid ja arutelusid, 
mis võimaldavad välja selgitada teaduse 
tegeliku osaluse Euroopa ühiskonna ja 
identiteedi ehitamisel ja aidata kaasa 
asjaomasele arutelule, rõhutades eelkõige:

Or. da

Selgitus

Rõhutab, et dialoog ühiskonnaga laiemalt on ka võimalus alustada sisearutelu ja võtta 
arvesse uusi seisukohti nii ühiskonnas laiemalt kui ka teadusringkondades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 102
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine” neljanda täppjaotise 
taane 3 a (uus)

– arutelu selle üle, kuidas ülikoolid saavad 
ühendada ärilised teadusuuringud oma 
traditsioonilise rolli täitmisega teadmiste 
sõltumatu levitajana ühiskonna kui terviku 
poolt kasutamiseks
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Or. da

Selgitus

On väga oluline säilitada usaldus ülikoolide rolli vastu teadmiste sõltumatu levitajana 
ühiskonna kui terviku poolt kasutamiseks. Seepärast kasvavad ülikoolide ees seisvad 
dilemmad koos kommertsialiseerumise suurenemisega. Kogu Euroopas on ülikoolid üha enam 
sunnitud nimetatud dilemmadega tegelema ja neid dokumenteerima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 103
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Kolmas 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna vaheline suhtlus” esimene taane

– usaldusväärse ja õigeaegse teabe 
pakkumine teadusajakirjandusele, 
sealhulgas toetus Euroopa 
teadusajakirjanduse allikate süsteemi 
arendamisele

– usaldusväärse ja õigeaegse teadusalase 
teabe pakkumine ajakirjandusele ja 
muudele meediakanalitele

Or. es

Selgitus

Euroopa teadusajakirjanduse allikate süsteemi loomine ei tundu olevat eriti hea mõte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 104
I lisa alljaotise „Teadus ühiskonnas” pealkirja „Lähenemisviis” alapealkirja „Kolmas 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna vaheline suhtlus” taanded 6 a ja 6 b (uus)

– teadusuuringute tulemuste ja 
teadusuuringutega seotud probleemide 
parem edastamine teadusringkondade poolt 
nii poliitilistele otsustajatele kui ka 
üldsusele eesmärgiga anda sobiv panus 
teaduspoliitika alasesse arutelusse
– ühiskonnaga tervikuna suhtlevate 
teadlaste julgustamine avatusele seoses 
nende teadusuuringute aluseks olevate 
eelduste ja väärtushinnangute, 
ebamäärasuse ja võimalike 
majandushuvidega.

Or. da
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Selgitus

1: Koos teadmistepõhise ühiskonna kasvuga ja teadusuuringute suureneva rolliga sotsiaalses 
arengus on teadlastel üha enam vaja täiustada oma oskusi teadustöö tulemuste edastamisel 
välismaailmale. See on eeltingimuseks, kui Euroopa tahab olla suuteline oma potentsiaali 
teadmistepõhises majanduses ära kasutama.

2: Eelkõige meditsiiniteadustes on viimastel aastatel seatud sisse huvide deklareerimise 
süsteeme ning seda on üha enam vaja laiendada ka muudesse valdkondadesse; see viitab 
samuti vajadusele kehtestada ja arendada põhimõtteid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 105
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Eesmärk” esimene lõik

Konkurentsivõimeliseks saamiseks ja 
maailmatasemel juhtiva positsiooni 
omamiseks vajab Euroopa Ühendus tugevat 
ja ühtset rahvusvahelist teadus-ja 
tehnoloogiapoliitikat.

Konkurentsivõimeliseks saamiseks ja 
maailmatasemel juhtiva positsiooni 
omamiseks vajab Euroopa Ühendus tugevat 
ja ühtset rahvusvahelist teadus-ja 
tehnoloogiapoliitikat. Valmistatakse ette 
rahvusvahelise koostöö üldstrateegia, mis 
hõlmab kõiki raamprogrammi käigus 
erinevate eriprogrammide alusel võetavaid 
rahvusvahelisi meetmeid. 

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline koostöö pakub huvi ka piirialade teadusuuringutele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 106
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Eesmärk” teise lõigu esimene taane

– toetada Euroopa konkurentsivõimet 
valitud teadusvaldkondades strateegiliste 
partnerluste kaudu kolmandate riikidega 
ning kaasates kolmandate riikide parimaid 
teadlasi koostöösse Euroopa teadlastega ja 
Euroopas

– toetada Euroopa konkurentsivõimet
teadmiste tootmise tugevdamise kaudu 
Euroopas ülikoolide, teadusasutuste ja 
teadmisi valdavate Euroopa ettevõtete ning 
välisriikide inimressursside ühendamise 
abil ning arenevate ja tekkivate turgude 
Euroopa tööstusele avamisele 
kaasaaitamise kaudu
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Or. en

Selgitus

Eesmärke ei tohiks segamini ajada vahenditega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 107
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Eesmärk” teise lõigu teine taane

– käsitleda ühisest huvist ja kasust lähtudes
kolmandate riikide ees seisvaid või 
ülemaailmseid eriprobleeme.

– käsitleda ühisest huvist ja kasust lähtudes 
kolmandate riikide ees seisvaid või 
ülemaailmseid eriprobleeme, keskendudes 
eelkõige arengule orienteeritud 
teadusuuringutega seotud teemadele.

Or. es

Selgitus

Kolmandate riikide arengut ergutavatel teadusuuringutel on mitmekordistav mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Claude Turmes ja Caroline Lucas Roheliste / Euroopa 
Vabaliidu fraktsiooni nimel 

Muudatusettepanek 108
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Lähenemisviis” esimene lõik

Teatavate kolmandate riikidega 
(rahvusvahelise koostöö partnerriigid)
vastastikust huvi pakkuvate prioriteetsete 
uurimisalade määramiseks edendatakse 
koostöö eriprogrammi raames rahvusvahelist 
koostööd, käimasolevaid poliitilisi arutelusid 
ja partnerlusvõrgustikke erinevate 
piirkondadega kolmandates riikides, et 
toetada kõnealuste meetmete rakendamist.
Riikliku rahvusvahelise koostööalast ühtsust 
suurendatakse, toetades riiklike 
programmide (liikmesriigid, kandidaat-ja 
assotsieerunud riigid) kooskõlastust 
rahvusvaheliste programmide puhul riikliku 
TTA poliitika ja tegevuse mitmepoolse 
kooskõlastamise teel. Koostöö kolmandate 
riikidega on raamprogrammi raames 

Teatavate kolmandate riikidega 
(rahvusvahelise koostöö partnerriigid)
vastastikust huvi pakkuvate prioriteetsete 
uurimisalade määramiseks edendatakse 
koostöö eriprogrammi raames rahvusvahelist 
koostööd, käimasolevaid poliitilisi arutelusid 
ja partnerlusvõrgustikke erinevate 
piirkondadega kolmandates riikides, et 
toetada kõnealuste meetmete rakendamist.
Riikliku rahvusvahelise koostööalast ühtsust 
suurendatakse, toetades riiklike 
programmide (liikmesriigid, kandidaat-ja 
assotsieerunud riigid) kooskõlastust 
rahvusvaheliste programmide puhul riikliku 
TTA poliitika ja tegevuse mitmepoolse 
kooskõlastamise teel. Koostöö kolmandate 
riikidega on raamprogrammi raames 
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suunatud eelkõige järgmistele riikide 
rühmadele:

suunatud eelkõige järgmistele riikide 
rühmadele, tingimusel et nimetatud riigid ei 
riku ELi õigust ega ÜRO inimõiguste 
konventsioone:

Or. en

Selgitus

Oleks sobimatu kasutada ELi teadustegevuseks ette nähtud rahalisi vahendeid selleks, et anda 
tehnilist ja teaduslikku toetust riikidele, kes rikuvad inimõigusi. Mitmete liikmesriikide 
teadlased on korduvalt palunud, et EL järgiks sellist lähenemist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 109
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Lähenemisviis” esimene lõik

Teatavate kolmandate riikidega 
(rahvusvahelise koostöö partnerriigid)
vastastikust huvi pakkuvate prioriteetsete 
uurimisalade määramiseks edendatakse 
koostöö eriprogrammi raames rahvusvahelist 
koostööd, käimasolevaid poliitilisi arutelusid 
ja partnerlusvõrgustikke erinevate 
piirkondadega kolmandates riikides, et 
toetada kõnealuste meetmete rakendamist.
Riikliku rahvusvahelise koostööalast ühtsust 
suurendatakse, toetades riiklike 
programmide (liikmesriigid, kandidaat-ja 
assotsieerunud riigid) kooskõlastust 
rahvusvaheliste programmide puhul riikliku 
TTA poliitika ja tegevuse mitmepoolse 
kooskõlastamise teel. Koostöö kolmandate 
riikidega on raamprogrammi raames 
suunatud eelkõige järgmistele riikide 
rühmadele:

Teatavate kolmandate riikidega 
(rahvusvahelise koostöö partnerriigid)
vastastikust huvi pakkuvate prioriteetsete 
uurimisalade määramiseks edendatakse 
koostöö eriprogrammi raames rahvusvahelist 
koostööd, käimasolevaid poliitilisi arutelusid 
ja partnerlusvõrgustikke erinevate 
piirkondadega kolmandates riikides, et 
toetada kõnealuste meetmete rakendamist,
ning jäetakse ruumi kooskõlastamiseks 
liikmesriikide rahvusvaheliste meetmetega, 
et saavutada koostoime. Riikliku 
rahvusvahelise koostööalast ühtsust 
suurendatakse, toetades riiklike 
programmide (liikmesriigid, kandidaat- ja 
assotsieerunud riigid) kooskõlastust 
rahvusvaheliste programmide puhul riikliku 
TTA poliitika ja tegevuse mitmepoolse 
kooskõlastamise teel. Koostöö kolmandate 
riikidega on raamprogrammi raames 
suunatud eelkõige järgmistele riikide 
rühmadele:

Or. es



PE 374.088v02-00 64/74 AM\619606ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 110
I lisa alljaotise “Rahvusvaheline koostöö” pealkirja “Lähenemisviis” lõike 1 kolmas ja neljas 

taane

– arengumaad – Ladina-Ameerika
– kiiresti areneva majandusega riigid. – arengumaad ja kiiresti areneva 

majandusega riigid.

Or. es

Selgitus

Euroopal, eeskätt teatavatel liikmesriikidel, on ajalooline huvi Ladina-Ameerika vastu, mida 
tuleks järelikult abikõlbliku piirkonnana selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 111
I lisa: alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Lähenemisviis” teine lõik

Teemapõhiseid rahvusvahelisi teadusalaseid 
koostöömeetmeid võetakse eriprogrammi 
„Koostöö“ raames. Rahvusvahelisi 
inimpotentsiaali alaseid meetmeid võetakse 
programmi „Inimesed“ raames.
Rahvusvahelise koostöö horisontaalset 
toetustegevust kirjeldatakse käesolevas 
programmis. Tagatakse erinevate 
rahvusvahelise koostöö meetmete üldine 
kooskõlastamine erinevate programmide 
raames.

Teemapõhiseid rahvusvahelisi teadusalaseid 
koostöömeetmeid võetakse eriprogrammi 
„Koostöö“ raames. Rahvusvahelisi 
inimpotentsiaali alaseid meetmeid võetakse 
programmi „Inimesed“ raames. 
Rakendatakse horisontaalset toetustegevust 
ja meetmeid, mis keskenduvad koostöö
eriprogrammis konkreetsele temaatilisele 
valdkonnale või teadusharude vahelisele 
valdkonnale ning vastastikust huvi pakkuva 
konkreetsete koostöömeetmete kaudu võib 
toetada piiratud arvu juhtumeid. 
Tugevdatakse erinevate rahvusvahelise 
koostöö meetmete üldist kooskõlastamist
erinevate programmide raames, et luua 
ühtne lähenemine ning tekitada selle 
tulemusena koostoime teiste ühenduse 
meetmetega (nt Euroopa naaberriikide 
poliitika, arenguabi projektid jms). 
Nimetatud erimeetmed näevad ette selle 
tegevuse rahastamise, mis tuleneb kahe 
piirkonna ja kahepoolsetest dialoogidest 
vastastikku huvi pakkuvates ja kasulikes 
teadusuuringute valdkondades. Vähemalt 
5% seitsmenda raamprogrammi alusel 
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kättesaadavatest vahenditest eraldatakse 
rahvusvahelise koostöö meetmetele ning 
2% läheb kõnealuse eriprogrammi tegevuse 
arvele. Eriprogrammide „Koostöö” ja 
„Inimesed” alusel kasutamata jäänud 
eraldiste abil tugevdatakse eriprogrammi 
„Võimekus” alusel taotletavat tegevust.
Komisjon kooskõlastab raamprogrammi 
rahvusvahelise koostöö meetmeid 
tervikuna, sealhulgas dialoogipoliitikat 
assotsieerunud riikide ning piirkondade ja 
rahvusvaheliste foorumitega.
Raamprogrammi esimeste etappide 
kavandamisel on vaja kindlaks määrata 
rahvusvahelise koostöö alla kuuluv 
uurimis- ja arendustegevus ning selle 
piirkondlik kontekst. 

Or. es

Selgitus

Koostoimeprotsessid ja teadusharude vaheline kattumine programmide puhul on vaja väga 
selgesti esile tuua. Komisjoni roll peaks olema kooskõlastada kõik seitsmenda 
raamprogrammi alusel toetatavad tegevused ja eriprogrammid.

Lisaks sellele tuleks ette näha erimeetmed, mis on välja töötatud vastavalt konkreetsetele 
vajadustele, arvestades geograafilisi piirkondi, ja ELi koostööpoliitika eesmärkidele.

Seitsmenda raamprogrammi rahvusvahelise koostöö meetmetes tuleks sätestada ka 
minimaalne sihteelarve. Pidades silmas, et kuuendas raamprogrammis on selleks eraldatud 
umbes 3,5% vahenditest, pakutakse välja 5% määr, seahulgas 2% konkreetse geograafilise 
ulatusega meetmete ja horisontaalse abi jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 112
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Lähenemisviis” teine lõik

Teemapõhiseid rahvusvahelisi teadusalaseid 
koostöömeetmeid võetakse eriprogrammi 
„Koostöö“ raames. Rahvusvahelisi 
inimpotentsiaali alaseid meetmeid võetakse 
programmi „Inimesed“ raames.
Rahvusvahelise koostöö horisontaalset 
toetustegevust kirjeldatakse käesolevas 
programmis. Tagatakse erinevate 

Teemapõhiseid rahvusvahelisi 
koostöömeetmeid võetakse programmi
„Koostöö” raames. Rahvusvahelisi 
inimpotentsiaali ja piirialade 
teadusuuringute alaseid meetmeid võetakse 
vastavalt programmi „Inimesed” ja „Ideed”
raames. Rahvusvahelist koostööd, 
sealhulgas teadusuuringute alase 
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rahvusvahelise koostöö meetmete üldine 
kooskõlastamine erinevate programmide 
raames.

rahvusvahelise koostöö Euroopa strateegia 
rakendamise toetusmeetmeid kirjeldatakse 
käesolevas programmis. Tagatakse erinevate 
rahvusvahelise koostöö meetmete üldine 
kooskõlastamine erinevate programmide 
raames.

Or. en

Selgitus

Piirialade teadusuuringud peavad olema avatud rahvusvahelisele koostööle ja nagu mainitud 
muudatusettepanekus 1, ei saa vastastikku huvi pakkuvat tegevust lugeda horisontaalseks 
ning neid ei rahastata teiste eriprogrammide kaudu, mis selle rubriigi all võivad aset leida. 
Lisaks sellele oleks kasutu määratleda üldstrateegia, tagamata rahalisi vahendeid selle 
rakendamiseks. Nimetatud vahendid peavad asuma rubriigis „Rahvusvaheline koostöö” ja 
neid tuleks kasutada selleks, et vältida killustumist temaatiliste prioriteetide ja 
eriprogrammide vahel ning töötada välja koostoime teiste valdkondadega, näiteks 
arenguabipoliitikaga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 113
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Lähenemisviis” teine lõik

Teemapõhiseid rahvusvahelisi teadusalaseid 
koostöömeetmeid võetakse eriprogrammi 
„Koostöö“ raames. Rahvusvahelisi 
inimpotentsiaali alaseid meetmeid võetakse 
programmi „Inimesed“ raames.
Rahvusvahelise koostöö horisontaalset 
toetustegevust kirjeldatakse käesolevas 
programmis. Tagatakse erinevate 
rahvusvahelise koostöö meetmete üldine 
kooskõlastamine erinevate programmide 
raames.

Teemapõhiseid rahvusvahelisi teadusalaseid 
koostöömeetmeid võetakse eriprogrammi 
„Koostöö“ raames. Rahvusvahelisi 
inimpotentsiaali alaseid meetmeid võetakse 
programmi „Inimesed“ raames.
Rahvusvahelise koostöö horisontaalset 
toetustegevust ja koostöö erimeetmeid 
kirjeldatakse käesolevas programmis.
Tagatakse erinevate rahvusvahelise koostöö 
meetmete üldine kooskõlastamine erinevate 
programmide raames.

Or. fr

Selgitus

Programmi kõnealune osa ei tohi piirduda horisontaalse toetustegevusega, vaid peab ette 
nägema ka nende projektide rahastamise, mis ei pruugi olla seotud „Koostöö” eriprogrammi 
prioriteetsete teemadega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 114
I lisa alljaotise „Rahvusvaheline koostöö” pealkirja „Tegevus” esimese täppjaotise esimene 

lõik

EL teaduse ja tehnoloogia 
koostööprioriteetide määramisel toetutakse 
partnerriikide ja piirkondade vahelisele 
kõikehõlmavale poliitilisele arutelule, 
tunnustades sotsiaal-kultuurilisi tingimusi ja 
teadussuutlikkust. Seda teaduse ja 
tehnoloogia koostööalast arutelu peetakse 
mitmel tasandil, nagu rahvusvahelised 
foorumid (mitmed ÜRO konventsioonid), 
institutsionaliseeritud kahe piirkonna 
vahelised dialoogid (Aasia-Euroopa dialoog, 
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna 
ning EL vaheline dialoog, AKV riikide 
(Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkond) ning Ida-Euroopa, Kaukaasia ja 
Kesk-Aasia vaheline dialoog ning kahe-ja 
mitmepoolsete kokkulepete kaudu, samuti 
teadlaste ja teiste ühiskondlike partnerite 
mitteametlikel piirkondadevahelistel 
kohtumistel.

EL teaduse ja tehnoloogia 
koostööprioriteetide määramisel toetutakse 
partnerriikide ja piirkondade vahelisele 
kõikehõlmavale poliitilisele arutelule, 
tunnustades sotsiaal-kultuurilisi tingimusi ja 
teadussuutlikkust, mis tuginevad võimaluse 
korral INCO-NETi kogemusele. Seda 
teaduse ja tehnoloogia koostööalast arutelu 
peetakse mitmel tasandil, nagu 
rahvusvahelised foorumid (mitmed ÜRO 
konventsioonid), institutsionaliseeritud kahe 
piirkonna vahelised dialoogid (Aasia-
Euroopa dialoog, Ladina-Ameerika ja 
Kariibi mere piirkonna ning EL vaheline 
dialoog, AKV riikide (Aafrika, Kariibi mere 
ja Vaikse ookeani piirkond) ning Ida-
Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia vaheline 
dialoog ning kahe-ja mitmepoolsete 
kokkulepete kaudu, samuti teadlaste ja teiste 
ühiskondlike partnerite mitteametlikel 
piirkondadevahelistel kohtumistel.

Or. es

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek peab näitama, et koostööd assotsieerunud riikidega –
olenemata sellest, kas see põhineb naabrussuhetel, on suunatud arengule või toimub muus 
vormis – tuleb kujundada eelmise, kuuenda raamprogrammi alusel ja taotleda INCO-tüüpi 
meetmete kaudu (mida tunnustab rahvusvaheline üldsus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 115
III lisa esimene lõik

Vastavalt II lisale annab komisjon Euroopa 
Investeerimispangale toetust (kooskõlastus-
ja toetusmeede). (Kõnealune toetus aitab 
kaasa ühenduse eesmärgile edendades 
erasektori investeeringuid 
teadusuuringutesse, võimaldades pangal 

Vastavalt II lisale annab komisjon toetust
(kooskõlastus- ja toetusmeede) Euroopa 
Investeerimispangale, kes on partner 
riskijagamisel. (Kõnealune toetus aitab 
kaasa ühenduse eesmärgile, edendades 
erasektori investeeringuid 
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riske paremini juhtida ning võimaldades i) 
Euroopa Investeerimispanga laenude 
suuremat mahtu teatud riskitasemel ja ii) 
Euroopa riskantsemate teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse tegevuste rahastamist, 
mis ei oleks võimalik ilma ühenduse sellise 
toetuseta.

teadusuuringutesse, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, võimaldades pangal 
riske paremini juhtida ning võimaldades i) 
Euroopa Investeerimispanga laenude 
suuremat mahtu teatud riskitasemel ja ii) 
Euroopa riskantsemate teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse tegevuste rahastamist, 
mis ei oleks võimalik ilma ühenduse sellise 
toetuseta.

Or. es

Selgitus

Euroopa Investeerimispanga rolli selgitamiseks vajalik muudatusettepanek.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 116
III lisa teine lõik

Euroopa Investeerimispank annab laenu 
vahenditest, mis on saadud rahvusvahelistelt 
finantsturgudelt vastavalt 
standardeeskirjadele, määrustele ja korrale.
Kõnealust toetust kasutatakse koos 
omavahenditega, nagu reserv ja kapitali 
assigneeringud, et katta osaliselt panga riske 
seoses laenudega Euroopa laiaulatuslikele
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
meetmetele.

Euroopa Investeerimispank annab laenu 
vahenditest, mis on saadud rahvusvahelistelt 
finantsturgudelt vastavalt 
standardeeskirjadele, määrustele ja korrale.
Kõnealust toetust kasutatakse koos 
omavahenditega, nagu reserv ja kapitali 
assigneeringud, et katta osaliselt panga riske 
seoses laenudega Euroopa teadusuuringute 
ja tehnoloogiaarenduse meetmetele.

Or. es

Selgitus

Ei ole põhjust juurdepääsu Euroopa Investeerimispangale mingil viisil piirata; laenud ei 
tohiks piirduda „laiaulatuslike” meetmetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 117
III lisa viienda lõigu teine täppjaotis

Laiaulatuslike TTA meetmete 
abikõlblikkus. Ühised tehnoloogiaalgatused 

TTA meetmete abikõlblikkus. Ühised 
tehnoloogiaalgatused ja suured 
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ja suured koostööprojektid, mida 
rahastatakse ühenduse poolt toetust saavate 
eriprogrammi teemade ja tegevuse alusel, on 
automaatselt abikõlblikud. Arvesse võetakse 
samuti muid infrastruktuure. Vastavalt 
asutamislepingu artikli 167 kohaselt 
vastuvõetud korraldusele sätestatakse 
toetuslepingus ka menetlussätted ja 
kindlustatakse ühendusele võimalus panna 
teatud tingimustel veto Euroopa 
Investeerimispanga pakutud laenu 
kasutamisele.

koostööprojektid, mida rahastatakse 
ühenduse poolt toetust saavate eriprogrammi 
teemade ja tegevuse alusel, on automaatselt 
abikõlblikud. Arvesse võetakse samuti muid 
infrastruktuure. Olenemata suurusest, 
võivad taotlejad (sealhulgas VKEd) saada 
sellest vahendist kasu oma meetmete 
rahastamiseks. Vastavalt asutamislepingu 
artikli 167 kohaselt vastuvõetud korraldusele 
sätestatakse toetuslepingus ka 
menetlussätted ja kindlustatakse ühendusele 
võimalus panna teatud tingimustel veto 
Euroopa Investeerimispanga pakutud laenu 
kasutamisele.

Or. es

Selgitus

Euroopa Investeerimispanga laenude saamise puhul suuruse piirangute kehtestamine asetaks 
VKEd selgelt ebasoodsasse olukorda ning oleks vastuolus eriprogrammi mõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 118
IV lisa pealkiri ja esimene lõik

Muude programmide, v.a ühenduse 
uurimisprogrammid, koordineerimine

Muude programmide, v.a ühenduse 
uurimisprogrammid, ühine rakendamine

Allpool on välja toodud algatus siseriiklike 
uurimisprogrammide ühiseks rakendamiseks 
ning selle kohta võetakse vastu eraldi otsus 
vastavalt asutamislepingu artiklile 169. 
Edasisi algatusi võib kavandada ja esitada 
seitsmenda raamprogrammi rakendamise 
ajal.

Allpool on välja toodud näitlik algatus 
siseriiklike uurimisprogrammide ühiseks 
rakendamiseks ning selle kohta võidakse 
võtta vastu eraldi otsus vastavalt 
asutamislepingu artiklile 169. Edasisi 
algatusi võib kavandada ja esitada 
seitsmenda raamprogrammi rakendamise 
ajal. Edasisi algatusi võib kavandada ja 
esitada seitsmenda raamprogrammi 
rakendamise ajal.

Or. es

Selgitus

Selgitav muudatusettepanek, sest programme mitte lihtsalt ei koordineerita, vaid 
rakendatakse ühiselt.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 119
IV lisa teine lõik

Sel puhul luuakse vastav rakendusstruktuur 
koos tegevuse elluviimiseks vajaliku 
korraldusstruktuuri ja asjakohaste 
juhtorganitega. Ühendus toetab algatust 
rahaliselt II lisas kindlaksmääratud summade 
ulatuses ning osaleb aktiivselt selle 
rakendamises kõige sobivamal viisil.

Sel puhul võidakse luua vastav 
rakendusstruktuur koos tegevuse 
elluviimiseks vajaliku korraldusstruktuuri ja 
asjakohaste juhtorganitega. Ühendus võib 
toetada algatust rahaliselt II lisas 
kindlaksmääratud summade ulatuses ning 
võib osaleda aktiivselt selle rakendamises 
kõige sobivamal viisil.

Or. es

Selgitus

Iseenesest mõistetav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Teresa Riera Madurell

Muudatusettepanek 120
IV lisa esimese täppjaotise alljaotis ja esimene lõik

Artikli 169 kohane algatus seoses 
teadusuuringutes osalevate VKEdega

Artikli 169 kohane algatus seoses 
tehnoloogiaarenduses osalevate VKEdega

Eesmärk on käivitada ja rakendada ühine 
uurimis-ja arendustegevuse programm 
teadusuuringutes edukate VKEde kasuks, et 
innustada nende teadus-ja 
uuendussuutlikkust. EUREKA kogemusele 
toetuv algatus stimuleerib ja toetab selliste 
VKEde poolt juhitavaid riikidevahelisi 
uurimis-ja arendustegevuse projekte. See 
algatus täiendab teisi seitsmenda 
raamprogrammi raames VKEdele suunatud 
meetmeid.

Eesmärk on käivitada ja rakendada ühine 
uurimis- ja arendustegevuse programm 
tehnoloogiaarenduses edukate VKEde 
kasuks, et innustada nende teadus-ja 
uuendussuutlikkust. EUREKA kogemusele 
toetuv algatus stimuleerib uuenduslikele 
turgudele suunatud projekte ja toetab 
selliste VKEde poolt juhitavaid 
riikidevahelisi uurimis- ja arendustegevuse 
projekte. See algatus täiendab teisi 
seitsmenda raamprogrammi raames 
VKEdele suunatud meetmeid.

Or. es
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Selgitus

Lisab teadusuuringutele tehnoloogiaarenduse ja uuendustegevuse.


