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Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
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osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse eriprogrammi 
„Võimekus“ Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamiseks
(KOM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0443)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 166, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0384/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja 
eelarvekomisjoni arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
I lisa 1. teema „Teadusuuringute infrastruktuurid“ alljaotise „Tegevus“ punkti 1.2 lõige 1 a 

(uus)

ESFRI-l ning tehnoloogiaplatvormidel, 
ühistel tehnoloogiaalgatustel ja Euroopa 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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teadusnõukogul palutakse selgelt 
väljendada oma vajadusi seoses 
teadusuuringute infrastruktuuridega. 

Selgitus

Kõik sidusrühmad peaksid avaldama oma arvamust uute teadusuuringute infrastruktuuride 
loomise ja olemasolevate uuendamise kohta.

Muudatusettepanek 2
I lisa 1. teema „Teadusuuringute infrastruktuurid“ alljaotise „Tegevus“ punkti 1.2.2 teise 

taande esimene lõik

Teisel etapil rakendatakse käivitusplaan 
toetudes tehnilistele, õiguslikele, haldus-ja 
finantslepingutele ning kasutades üksteist 
täiendavaid siseriiklikke ja ühenduse 
vahendeid (nt struktuurifondid või Euroopa 
Investeerimispank). Käivitusetapil 
võidakse anda rahalist toetust 
raamprogrammi raames sellistele 
eelisprojektidele, mis vajavad sellist toetust 
kriitiliselt. Sellistel juhtudel otsustatakse 
toetuse andmine vastavalt vajaliku toetuse 
liigile ja suurusele (nt otsetoetus, Euroopa 
Investeerimispanga laenud 
riskijagamisrahastu kaudu (III lisa) artikli 
171 kohaselt).

Teisel etapil rakendatakse käivitusplaan,
kaasates sobivaid erafinantsasutusi,
toetudes tehnilistele, õiguslikele, haldus-ja 
finantslepingutele ning kasutades üksteist 
täiendavaid siseriiklikke ja ühenduse 
vahendeid (nt struktuurifondid või Euroopa 
Investeerimispank). Käivitusetapil 
võidakse anda rahalist toetust 
raamprogrammi raames sellistele 
eelisprojektidele, mis vajavad sellist toetust 
kriitiliselt. Sellistel juhtudel otsustatakse 
toetuse andmine vastavalt vajaliku toetuse 
liigile ja suurusele (nt otsetoetus, Euroopa 
Investeerimispanga laenud 
riskijagamisrahastu kaudu (III lisa) artikli 
171 kohaselt).

Selgitus

Teadusuuringute infrastruktuuride rakendamisel peaks olema võimalik arvestada suurima 
toetusega.

Muudatusettepanek 3
I lisa 4. teema „Teadusuuringute potentsiaal“ alljaotise „Tegevus“ lõike 1 esimene taane

• oskusteabe ja kogemuste vahetus 
teadlaste riikidevaheliste kahepoolsete 
lähetuste teel abikõlblike piirkondade 
valitud organisatsioonide ja ühe või enama 
partnerorganisatsiooni vahel mõnes teises 
EL riigis, kusjuures on olemas 

• oskusteabe ja kogemuste vahetus 
teadlaste ja juhtide riikidevaheliste 
kahepoolsete lähetuste teel abikõlblike 
piirkondade valitud organisatsioonide ja 
ühe või enama partnerorganisatsiooni vahel 
liikmesriikides, assotsieerunud riikides, 
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mehhanismid abikõlblike piirkondade 
valitud keskustest pärit lähetatud personali 
kohustuslikuks tagasipöördumiseks;

naaberriikides ja kolmandates riikides, 
kusjuures on olemas mehhanismid 
abikõlblike piirkondade valitud keskustest 
pärit lähetatud personali kohustuslikuks 
tagasipöördumiseks;

Selgitus

On oluline kaasata teadus- ja uuendustegevuse juhid personalivahetuse mehhanismi.

Muudatusettepanek 4
I lisa 5. teema „Teadus ühiskonnas“ alljaotise „Eesmärk“ lõige 1 a (uus)

Eelkõige keskkonnapoliitika on 
kokkupuutepunktiks teaduslikult 
põhjendatud teadmiste ja sotsiaalse 
arengu vahel. Lisaks on arutelus vaja 
irratsionaalsete argumentide 
ümberlükkamiseks kvantitatiivsemaid 
elemente.

Selgitus

Teaduslikult põhjendatud teadmisi ja sotsiaalset arengut tuleks edendada paralleelselt.

Muudatusettepanek 5
I lisa 5. teema „Teadus ühiskonnas“ alljaotise „Lähenemisviis“ alljaotise „Esimene 

tegevussuunis: Teaduse ja ühiskonna suhte dünaamilisem valitsemine“ kolmanda taande 
alltaane 4 a (uus)

– Riski hindamine ja -juhtimine otsuste 
tegemise vahenditena, et piirata 
ühiskonna irratsionaalseid reaktsioone.

Selgitus

Riski hindamine võimaldab eri võimaluste kvantitatiivset võrdlemist. Tuleks teha mis tahes 
jõupingutusi kodanike teavitamiseks, et piirata irratsionaalset mõju otsuste tegemisele.
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SELETUSKIRI

Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus on Euroopa konkurentsivõime seisukohast keskse 
tähtsusega. Kui me ei taha kaotada tootmisvõimet ELis, tuleb edendada ja tugevdada eelkõige 
tööstusalast teadustegevust. Teisest küljest ei ole võimalik säilitada Euroopa 
projekteerimisvõimet, kui tootmisvõime ei ole igas sektoris heal tasemel.

Seitsmes raamprogramm pakub hea võimaluse kavandada laiahaardelisi jõupingutusi kogu 
Euroopa Liidus konkurentsivõime taastamiseks, pühendudes Lissaboni kava rakendamisele.

Tuleks rõhutada, et seitsmes raamprogramm väljendab tegelikult vajadust tegeleda TTAga 
ühenduse tasandil ning seda tuleks järgida kui Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse 
arengu poliitika põhiosa. Kontinendil või sellega võrreldavas ühest liikmesriigist oluliselt 
laiemas mastaabis tegutsejate vahel on konkurents. Seega tuleb tipptaseme poole püüelda 
Euroopa mastaabis. 

Raamprogrammi käesoleva osa raames toimuva tegevuse eesmärk on toetada teaduspoliitika 
järjekindlat arendamist, täpsustades subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ülesanded, mida saab 
täita piirkondlikul tasandil. 

Teadustegevuse- ja innovatsioonialast võimekust tuleks soodustada järgmiselt:

– optimeerida teadustöö infrastruktuuride kasutamist ja arendamist;

– tugevdada VKEde innovatsioonivõimet ja nende teadusuuringutest kasu saamise 
võimet;

– toetada piirkondlike teadusuuringukesksete rühmitiste arengut;

– vabastada ELi ühtlus- ja äärepoolseimate piirkondade teadusuuringute potentsiaal;

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

– rakendada horisontaaltegevust ja -meetmeid rahvusvahelise koostöö toetuseks.

Põhiliseks meetmeks peaks olema olemasolevate ja uute teadustöö infrastruktuuride toetamine 
ning inimpotentsiaali arendamine.

Teadustöö infrastruktuurid on Euroopa võimekuse suurendamisel keskse tähtsusega, kuna 
need pakuvad koolitus-, teadustöö- ja uusi ärivõimalusi; lisaks aitavad need muuta Euroopa 
tipptasemel teadustegevust nähtavamaks. 

Olemasolevate Euroopa infrastruktuuride optimeerimiseks on vaja rohkem koordineerimist 
ning ühendus peaks tegelema olemasolevate teadustöö infrastruktuuride võrgustike 
loomisega.

Seoses laiaulatuslike infrastruktuuride uue põlvkonna loomisega on vaja määratleda Euroopa 
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strateegia, mille alguses tuleks välja selgitada teadusringkonna soovid. 

Kõik sidusrühmad võiksid avaldada arvamust uute teadustöö infrastruktuuride loomise ja 
olemasolevate uuendamise kohta. ESFRI-l peaks olema selles kontekstis võtmeroll, kuid ka 
tehnoloogiaplatvormidel, ühistel tehnoloogiaalgatustel ja Euroopa teadusnõukogul palutakse 
väljendada vajadust teadustöö infrastruktuuride järele. 

Uute infrastruktuuride väljaehitamisel tagatakse ühenduse rahastamisvahendite, eriti 
raamprogrammi ja struktuurifondide kasutamise tõhus koordineerimine, kaasates sobivaid 
erafinantsasutusi. Teadustöö infrastruktuuride rakendamisel peaks saama arvestada 
võimalikult laialdase toetusega.

Tuleks taotleda paremat sidet teadusmaailma ja tööstuse vahel. Liikmesriigid peaksid võtma 
finants- ja/või muid meetmeid, mis on suunatud tööstusliku innovatsiooni edendamisele, eriti 
seoses VKEdega. Teisest küljest on Euroopa teadusruumi arendamiseks hädavajalik 
intellektuaalomandi kaitse.

On ülimalt oluline garanteerida intellektuaalomandi õigused läbipaistva ja lihtsustatud 
menetluste abil, millest oleks eelkõige kasu VKEdele.

Kõigi Euroopa ettevõtete, olgu need väikesed, keskmise suurusega või suured, üldine 
kaasamine innovatsioonialastesse jõupingutustesse on meie töötleva tööstuse 
konkurentsivõime seisukohalt ülimalt vajalik. Tehnoloogiaplatvormid ja ühised 
tehnoloogiaalgatused on sobiv vahend näidata kõigile ettevõtetele innovatsiooni eesmärgil 
tehtavate teaduslike ja tehnoloogiliste uuringute eeliseid.

Tehnoloogiaplatvormid kui iga tegevusala „alt-üles“ iseorganiseerumine peaksid olema 
Euroopa konkurentsivõime edendamise üldvahendiks. Põhilisteks sidusrühmadeks on 
eelkõige ettevõtted, aga ka kohalikud asutused, uurimiskeskused ja ülikoolid, liikmesriigid, 
pangad, kaubanduskojad.

Vajaduse korral võiks tehnoloogiaplatvormidel olla juriidilise isiku staatus, et neil oleks 
võimalik oma tööd korraldada ning vastu võtta ja hallata paljudest eri allikatest pärit 
ressursse.

Piirkondlikul tasandil võiksid tehnoloogiaplatvormid tegutseda piirkondlike teadustööpõhiste 
rühmitistena, et rakendada täielikult konkreetsete sektorite konkurentsivõime potentsiaali 
teatud piirkondades, näiteks „Teadmiste piirkonnad“. 

On väga oluline edendada teaduslike rühmitiste loomist piirkondlikul tasandil, kaasates 
VKEsid tehnoloogiaplatvormide võrgustikku. Piirkondlikud rühmitised tuleks lisada 
laiemasse Euroopa dimensiooni, et teadustegevuse ja innovatsiooni eeliseid täielikult ära 
kasutada. 

Selle jaoks on väga kasulik üksikute VKEde või VKEde assotsiatsioonide toetamine.

Teaduspoliitika ja -tegevus piirkondlikul tasandil vajab ettevõtete, aga ka kohalike 
institutsioonide, uurimiskeskuste, ülikoolide, pankade ja kaubanduskodade pühendunud 
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osalemist, et rakendada potentsiaali, mis seisneb teadusprojektide tulemusena spin-off VKEde 
loomises.

Nende tegutsejate koostoime on oluline, et luua sobiv keskkond, mis võimaldab Euroopa 
piirkondadel suurendada oma suutlikkust investeerida uurimis- ja arendustegevusse. 
Tehnoloogiaplatvormid võiksid olla sobiv vahend niisuguseks üldiseks osalemiseks. 
Piirkondlikud ametiasutused võiksid eelkõige kavandada jõulisi meetmeid, et edendada 
tegureid, mis on piirkonna tugevaks küljeks, nagu tööstusklastrid (olemasolevad või alles 
loodavad). Selleks tuleks taotleda struktuurifondide ja 7. raamprogrammi ressursside, 
piirkondlike omavahendite jm finantsvahendite koostoimet, et stimuleerida TTA muutmist 
rühmitiste keskseks tunnuseks, järgides mitmete Euroopa piirkondade rühmitiste edu.

Oluline koht programmi eesmärkide rakendamisel peaks olema mitte ainult ühtlus- ja 
äärepoolseimate piirkondade teadlaste suutlikkusel, vaid ka võimel kaasata kõiki 
finantsmehhanisme TTAsse, mis on potentsiaalselt olemas igas piirkonnas.

Väga oluline on struktuurifondide kasutamine TTA toetuseks piirkondlikul tasandil. Tuleb 
selgelt viidata struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamisele teadustöö 
infrastruktuuridesse investeerimiseks ning teadustegevuse ja innovatsiooni vahelise 
alustamiseelse lõhe ületamiseks. Selles kontekstis võiks olla kasulik rahastada katse- ja 
näidisprojekte, et aidata hankida alustamiseks vajalikke rahastamisvõimalusi, pidades silmas, 
et piirkondade pikaajaliseks arenguks võiksid investeeringud TTAsse ja innovatsiooni olla 
vähemalt võrreldavad investeeringutega materiaalsetesse infrastruktuuridesse.

Ka kohaliku arengu jaoks tuleks erilist rõhku panna vesiniku otseseks tootmiseks vajaliku 
biomasside tootmise, kogumise ja käitlemise süsteemi korraldamisele. Nimetatud tehnoloogia 
näib andvat suurt lootust toota vesinikku isegi lühikese ajaga hinna ja koguste osas 
konkurentsivõimelisel tasemel. 

Tuleks hoolega silmas pidada teaduse/tehnoloogia ja ühiskonna/kultuuri vahelist suhet. 
Kokkupuutepunktiks võiks olla eelkõige keskkonnapoliitika. 

Kliimamuutus on metafooriks säästvale arengule kui tulevastele põlvkondadele solidaarsuse 
väljendamisele, mida peetakse järjest vääramatumaks ELi juhtpõhimõtteks. 

Kodanike heaolu jaoks on olulisel kohal riski hindamine ja -analüüs, mis peavad saama 
kodanikukultuuri lahutamatuks osaks, eesmärgiga pakkuda kvantitatiivseid otsuste tegemise 
vahendeid ja piirata emotsionaalsete kaalutluste mõju. 

Konkurentsivõimeliseks saamiseks ja maailmatasemel juhtrolli mängimiseks vajab Euroopa 
Ühendus tugevat ja ühtset rahvusvahelist teadus- ja tehnoloogiapoliitikat.
Avatud koostöö vaimus tuleks taotleda strateegilisi partnerlusi ENPI (Euroopa 
naabruspoliitika instrument) ja kolmandate riikidega valitud teadusvaldkondades, kaasates 
nende parimad teadlased töösse Euroopas ja Euroopaga.

Selleks tuleb käsitada 7. raamprogrammis märgitud teemavaldkondi (I peatükk „Koostöö“) 
prioriteetsetena, kuid mitte välja jätta teisi, mis võivad rahvusvahelise koostöö (naaber- ja 
kolmandate riikidega) valdkonnas esile kerkida. 
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Teaduslikel uuringutel rahvusvahelise teadusalase koostöö raames on kõrge potentsiaal 
tipptaseme poole püüdlemisel ning tugeva ühtekuuluvuse kindlapiiriline struktuuriline mõju.

Riskijagamisrahastu EIPst Euroopa investeerimisfondideni koos riikliku ja piirkondliku 
pangandussüsteemi kaasamisega on ülimalt oluline. Riskijagamise „kaskaadi“ mitmekordistav 
mõju tagab riskikapitali kättesaadavuse innovatsiooni jaoks ning kohalik pangandussüsteem 
kaasatakse innovatsiooni puhul spetsiaalselt finantsriski hindamisse.

Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks tuleks edendada strateegilist partnerlust 
EUREKA ja 7. raamprogrammi vahel koostoimes ühiste tehnoloogiaalgatustega, et lihtsustada 
ka kiiresti kasvavate VKEde tegevust. 


