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Muudatusettepanek 4
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lepingu artikli 11 lõige b sätestab 
järgmist: „Käesolev leping sõlmitakse 
esialgu viieks aastaks ning seda võib 
lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel 
pikendada pärast iga järjestikuse perioodi 
viimasel aastal teostatud hindamist.”

(2) Lepingu artikli 11 lõige b sätestab 
järgmist: „Käesolev leping sõlmitakse 
esialgu viieks aastaks ning seda võib 
lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel 
pikendada pärast iga järjestikuse perioodi 
viimasel aastal teostatud hindamist.”.
Lisaks tuleks poole perioodi möödumisel 
viia läbi vahehindamine.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et seitsmes raamprogramm suurendab võimalusi rahvusvaheliseks koostööks 
kolmandate riikidega kõigi teemade lõikes, peaks see suurendama koostööd teadustegevuse 
valdkonnas. Seetõttu on vajalik lepingu raames läbiviidava tegevuse edusammude täiendav 
hindamine. Hindamine on vajalik, et saavutada lepingu käegakatsutav erinevus. Kui see 
toimub perioodi keskel, oleks võimalik programmi ülejäänud osa kohandada, kui see ei kasuta 
ära kõiki oma võimalusi.

Muudatusettepanek 5
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva lepingu kohase koostöö 
tõhusa kooskõlastamise ja hõlbustamise 
eest vastutab Euroopa Ühenduse ja India 
teadus- ja tehnoloogiakoostöö juhtkomitee 
ning on soovitav, et tööprogrammi 
ülevaatamiseks kohtuks komitee kord 
aastas ning et selle töökord põhineks 
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läbipaistvuse ja vastutuse põhimõtetel.

Or. en

Selgitus

Lepingu mõjuhinnangus väljendati arvamust, et juhtkomitee ei kohtunud piisavalt tihti ja et 
regulaarsemad kohtumised võiksid kooskõlastamist parandada.

Muudatusettepanek 6
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Lepingu rakendamisel tuleks teha 
ühiseid jõupingutusi, et suurendada 
ühenduse ja India osalemist üksteise 
teadusprogrammides ja suurendada 
teadlaste vahetuste arvu ühenduse ja 
India vahel.

Or. en

Selgitus

ELi ja India vahelise teaduskoostöö mõjuhinnangust selgus, et ELi osalus India 
teadusprogrammides on eriti madal. Seetõttu peavad mõlemad osapooled võtma ühiseid 
meetmeid, et seda tasakaalustamatust vähendada. Üheks sellega tegelemise võimaluseks võiks 
olla ühised projektikonkursid. Teiseks väljatoodud probleemiks on väike teadlaste vahetuste 
arv. Selle suurendamiseks on olemas suur potentsiaal, tuginedes programmidele, nagu Marie 
Curie meetmed.
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Muudatusettepanek 7
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 d (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Prioriteetseks eesmärgiks peaks 
olema teabe võrreldavus ja lepingu 
raames läbiviidavast ühisest 
teadustegevusest tuleneva andmebaasi 
parandamine.

Or. de

Selgitus

Oluline eeldus koostöö tulemuste hindamiseks on andmete kättesaadavus ja võrreldavus.

Muudatusettepanek 8
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 e (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Energia- ja kliimapoliitikale ning 
uuenduslike energiatehnoloogiate 
arendamise vajadusele omistatavat uut 
prioriteeti tuleks arvesse võtta ka lepingu 
rakendamisel. Ühised jõupingutused ja 
algatused näiteks tasuvate süsinikdioksiidi 
sidumise ja ladustamise tehnoloogiate 
arendamisel pakuvad mõlemale partnerile 
erilist huvi.

Or. de

Selgitus

Uute energiatehnoloogiate arendamise suurenev tähtsus peaks kajastuma ka ühises 
teadusuuringute kavas.
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Muudatusettepanek 9
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 f (uus)

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(3 f) Lepingu rakendamisel tuleb 
tugevamalt edendada vastastikkuse 
põhimõtet.

Or. de

Selgitus

Mõjuhinnangus viidatakse sellele, et juurdepääs teadusuuringute Indiapoolsele toetusele 
toimub kahepoolsete lepingute alusel ja et vastastikkus on erinevate tugistruktuuride tõttu 
raskendatud.

Muudatusettepanek 10
Neena Gill

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Nõukogu ettepanek Muudatusettepanek

(5) Leping, mille eesmärk on pikendada 
Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi 
valitsuse vaheline teadus- ja 
tehnoloogiakoostöö lepingut, tuleks 
ühenduse nimel heaks kiita.

(5) Leping, mille eesmärk on pikendada 
Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi 
valitsuse vahelist teadus- ja 
tehnoloogiakoostöö lepingut, tuleks 
ühenduse nimel heaks kiita, kuna see on 
oluline element 2004. aastal allkirjastatud 
ELi–India strateegilise partnerluse 
ambitsioonide saavutamisel ning laiemate 
poliitiliste eesmärkide taotlemisel.

Or. en

Selgitus

Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingul on tõeline potentsiaal aidata saavutada ELi–India 
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strateegilise partnerluse eesmärke ja taotleda laiemaid poliitilisi eesmärke, nagu võitlus 
kliimamuutusega, ohutu ja tõhus maanteetransport ja tervis. On oluline, et tulemuste ja 
tekkivate vajaduste kohta jõuaks rohkem tagasisidet poliitilisse protsessi ja dialoogi. Seda on 
oluline siinkohal rõhutada, kuna algne leping sõlmiti 2001. aastal, enne 2004. aasta 
strateegilist partnerlust.


	722452et.doc

