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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
tehtud soovitus ning seda ei saa kindlaks 
määrata enne, kui jõutakse kokkuleppele 
määruse ettepanekus, millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus on vaja piisavaid 
lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma 
praeguseid poliitilisi prioriteete ning 
Lissaboni lepinguga saadud uusi 
ülesandeid, samuti reageerida 
ootamatutele sündmustele; juhib 
tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku vahendite 
summa kasvab 2013. aasta tasemega 
võrreldes vähemalt 5%, saab liit 
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kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste 
ning liidu solidaarsuse põhimõtte 
täitmisesse panustada piiratult; palub 
nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
seisukohta, selgelt välja tuua, millistest 
poliitilistest prioriteetidest või projektidest 
võiks nende tõendatud Euroopa 
lisandväärtusest hoolimata üldse loobuda;
_______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 c. tuletab eelkõige meelde, et samas 
resolutsioonis nõuab Euroopa Parlament 
asjaomaste kulutuste märkimisväärset 
suurendamist alates 2013. aastast, et 
tõhustada ja stimuleerida liidus teadus-, 
arendus- ja uuendustegevuse rahastamist 
ning tagada see;

Muudatusettepanek 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. tuletab lisaks meelde oma seisukohta, 
mille kohaselt peaksid järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku keskmes 
vastavalt Euroopa lisandväärtuse ja 
tipppädevuse põhimõtetele olema 
majanduskasvu ja konkurentsivõimet 
soodustavate valdkondade, näiteks teadus-
ja uuendustegevus, eelarvevahendid;

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni.

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni, 
mistõttu rõhutatakse tugevama koostoime 
ja struktuurifondidega vastastikuse 
täiendavuse edendamise tähtsust. Siiski 
peab kontseptsiooni „tee tipptasemeni” 
alusel rahastatavate projektide valimine 
põhinema kindlatel kvaliteedistandarditel. 
Nende püsiva edu tagamiseks peaks 
pöörama erilist tähelepanu projektidele, 
mida rahastatakse kontseptsiooni „tee 
tipptasemeni” alusel, ning neid tuleks 
üksikasjalikumalt jälgida.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 
4. veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 
et tõhustada teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 
ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 
kaotama kiiresti talentide ja investeeringute 
ligimeelitamise takistused, et Euroopa 
teadusruum oleks 2014. aastaks terviklik 
ning tekiks tõeline teadmiste, 
teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 
turg.

(4) Euroopa Ülemkogu toetas oma 
4. veebruari 2011. aasta kohtumisel liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku, 
et tõhustada teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamist nii riiklikul kui 
ka liidu tasandil, ning kutsus liitu üles 
kaotama kiiresti talentide ja investeeringute 
ligimeelitamise takistused, et Euroopa 
teadusruum oleks 2014. aastaks terviklik 
ning tekiks tõeline teadmiste, 
teadusuuringute ja innovatsiooni ühtne 
turg. See nõuab eelarve olulist 
suurendamist järgmiseks 7-aastaseks 
perioodiks, et tugevdada liidu 
innovatsioonivõimet, soodustades samas 
oma tegevuse jaoks tähtsaid erasektori 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 
Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 
juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamise tulemusena selgunud 
olulistele õppetundidele ning toetas 
27. septembri 2011. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku.

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta ja 8. juuni 2011. 
aasta1 resolutsioonides − milles rõhutati, 
et rahaliste vahendite suurendamine tuleb 
siduda rahastamismenetluste olulise 
lihtsustamisega − liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamise radikaalset 
lihtsustamist, rõhutas 12. mai 2011. aasta 
resolutsioonis juhtalgatuse „Innovatiivne 
liit” tähtsust Euroopa muutmisel 
kriisijärgses maailmas, juhtis 8. juuni 
2011. aasta resolutsioonis tähelepanu 
seitsmenda raamprogrammi vahehindamise 
tulemusena selgunud olulistele 
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õppetundidele ning toetas 27. septembri 
2011. aasta resolutsioonis teadusuuringute 
ja innovatsiooni rahastamise ühist 
strateegilist raamistikku ja kutsus 
kahekordistama järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku teadusuuringute ja 
innovatsiooni eelarvet, võrreldes 
seitsmenda raamprogrammiga.

______________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm
„Horisont 2020” peaks ilma konkurentsi 
moonutamata toetama innovatsiooniahela 
kõiki etappe, eelkõige turule lähimaid 
tegevusi, kaasates uuenduslikke 
rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 



PE491.278v02-00 8/33 AD\911768ET.doc

ET

„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Programmi „Horisont 2020” 
kohane rahastamine peaks olema 
suunatud tipptaseme saavutamisele ja 
pakkuma selget Euroopa lisandväärtust. 
See ei peaks asendama, vaid vastastikku 
täiendama teadustegevustega seotud 
projektide riiklikku rahastamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üks programm „Horisont 2020” 
tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 
ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 
uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 
suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 
osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 
strateegilises raamistikus kogu 
teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse
(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid) ning 
selle osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja finantsvigu.

(15) Üks programm „Horisont 2020” 
tähtsaid nõudeid on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 
ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 
uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 
suur osalus ning tuleks olla avatum uutele 
osalejatele, sest see ühendab ühes ühises 
strateegilises raamistikus kogu 
teadusuuringute ja innovatsiooni toetuse
(sh tõhusad lihtsustatud toetusviisid, mille 
puhul võetakse arvesse tegevuste olemust 
ja nende turulähedust) ning selle 
osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
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halduskulusid ja finantsvigu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Programm „Horisont 2020” peaks 
tagama bürokraatiamahu olulise 
vähenemise toetusesaajate, sh VKEde, 
jaoks ja võimaldama toetusesaaja tüübist 
olenevalt erinevat käsitlust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) On vaja tagada programm „Horisont
2020” ja selle eelkäijate korrektne 
lõpetamine, eelkõige seoses nende 
mitmeaastase halduskorra (nt tehnilise ja 
haldusabi rahastamise) jätkumisega.

(18) On vaja tagada programm „Horisont 
2020” ja selle eelkäijate korrektne 
lõpetamine, eelkõige seoses nende 
mitmeaastase halduskorra (nt hädavajaliku
tehnilise ja haldusabi rahastamise) 
jätkumisega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped.

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad konkreetsetel ja 
läbipaistvatel tingimustel kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
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sätestatud kokkulepped.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Asjakohase tasakaalu tagamiseks 
üksmeelel põhineva ning murrangulisema 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni vahel peaks vähemalt 15% 
eelarvest, mis on ette nähtud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid” ning 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” prioriteedi „Juhtpositsioon 
tööstuses” raames, järgima alt üles 
põhimõtet ja teadusuuringutest lähtuvat 
loogikat. Lisaks tuleks prioriteetide 
„Ühiskonnaprobleemid” ja 
„Juhtpositsioon tööstuses” raames leida 
õige tasakaal väiksemate ja suuremate 
projektide vahel, võttes arvesse kindla 
sektori struktuuri, tegevuse liiki, 
tehnoloogiat ja teadusmaastikku.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
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innovatsioonivõimet. innovatsioonivõimet. See koostoime ei 
tohiks seada ohtu tipptaseme põhimõtet, 
mille poole programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüelda, ja see ei tohiks viia 
samade projektide topeltrahastamiseni.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Nii programm „Horisont 2020” kui 
ka ühtekuuluvuspoliitika püüavad 
saavutada kõikehõlmavat kooskõla 
strateegia „Euroopa 2020” aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkidega oma vastavate ühtsete 
strateegiliste raamistike abil. See uus 
strateegiline suund nõuab mõlema 
ühenduse abi raamprogrammi suuremat 
ja süstematiseeritud koostööd, et kasutada 
täielikult ära teadus- ja innovatsioonialast 
potentsiaali piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil. Sellise koostoime 
ärakasutamiseks tuleks nii programmis 
„Horisont 2020” kui ka 
ühtekuuluvuspoliitikas kasutusele võtta 
tipptaseme saavutamist toetavaid 
vahendeid, ilma et seataks ohtu 
tipptaseme põhimõte.

Selgitus

Although they have different focus, both Horizon 2020 and the Cohesion Policy are extremely 
important to reach the objectives of Europe 2020. Thus synergies and complementarities 
between them are really needed. Cohesion policy must prepare regional R&I players to 
participate in Horizon 2020 projects and, on the other hand, should provide the means to 
exploit and diffuse swiftly R&I results stemming from Horizon 2020 funded basic research 
into the market. To build bridges between two programmes, the H2020 should offer some 
measures for identification of potential (“centres of excellence”), providing the seal of 
excellence for the best centres.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Euroopa, kohaliku, piirkondliku ja 
riikliku taseme asutustel on tähtis roll 
Euroopa teadusruumi rakendamisel ja 
liidu finantsinstrumentide tõhusal 
kooskõlastamisel, eelkõige programmi 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide 
seotuse edendamisel piirkondlike 
innovatsioonistrateegiate raames, mis 
põhinevad arukal spetsialiseerumisel. 
Piirkondadel on otsustava tähtsusega osa 
ka programmi „Horisont 2020” tulemuste 
levitamisel ja rakendamisel ning 
täiendavate rahastamisvahendite 
pakkumisel, sealhulgas riigihangetes.

Selgitus

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 
regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 
synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 
synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 
smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 
with particular attention to creating friendly market conditions and business environment. 
Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 
the Member States level.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas.
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele.

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas.
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele. Programm „Horisont 
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2020” peaks pakkuma stiimuleid, et 
VKEsid liidu tasemel seda tüüpi 
rahastamise juurde meelitada ning 
pakkuda eeskirju ja vahendeid, mis 
parandaks oluliselt VKEde juurdepääsu 
rahastamisele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmi „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist.

(31) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmi „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, sealhulgas praegu 
läbivaadatavast ühenduse raamistikust 
teadus- ja arendustegevuseks ning 
innovatsiooniks antava riigiabi kohta,
tagada riiklike kulutuste tõhusus ja vältida 
turumoonutusi, nt erasektori rahaliste 
vahendite massilist väljatõrjumist, 
mittetulemuslike turustruktuuride loomist 
või ebatõhusate äriühingute säilitamist.

Selgitus

Tasakaalu liigne nihutamine lühiajalise turulähedase innovatsiooni rahastamise suunas võib 
moonutada konkurentsi ning kahjustada pikaajalisemaid alusuuringuid, mis on sageli 
radikaalse ja murrangulise innovatsiooni allikaks. Seetõttu tuleks arvesse võtta lisaks teadus-
ja arendustegevuse riigiabieeskirjade sõnastusele ka selle mõtet.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Liidu ja liikmesriikide rahaliste 
vahendite kasutamist teadus- ja 
innovatsioonitegevuse valdkonnas tuleks 
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paremini kooskõlastada, et tagada 
vastastikune täiendavus, suurem tõhusus 
ja nähtavus ning saavutada parem 
koostoime. Käesolevas määruses 
ettenähtud hindamisprotsessi tähenduses 
peaks komisjon esitama võimaluse korral 
konkreetsed tõendid ELi eelarve ja 
liikmesriikide eelarvete vahelise 
vastastikuse täiendavuse ja koostoime 
kohta, mis on seotud Euroopa 2020. aasta 
teadus- ja arendustegevuse eesmärgi 
saavutamise ja Euroopa 2020. aasta 
innovatsiooni põhinäitajaga.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Programmi „Horisont 2020” puhul 
tuleks tagada liidu eelarvega seotud 
uuenduslike rahastamisvahendite ja -
mehhanismide maksimaalne läbipaistvus, 
aruandekohustus ja demokraatlik 
järelevalve, eriti mis puudutab nende nii 
oodatavat kui ka tegelikku panust liidu 
eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii avaliku 
sektori ja erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi, 
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majanduskasvu ja konkurentsivõime. edendades majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning tagades 
Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Selgitus

Seoses Euroopa finants- ja majanduskriisist tulenevate eelarvepiirangutega ei tohiks 
õõnestada arukaid investeeringuid sellistes suure lisandväärtusega valdkondades nagu 
teadusuuringud ja innovatsioon. Avaliku sektori finantsalaseid jõupingutusi nendes 
valdkondades tuleb säilitada või suurendada ning programmil „Horisont 2020” peab selles 
osas olema võimendav mõju. Teisest küljest peab liidu sotsiaalne, majanduslik ja 
territoriaalne ühtekuuluvus olema kõikide ELi avaliku sektori investeeringute keskmes.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist.
Hinnangute kohaselt peaks 
raamprogramm „Horisont 2020” 
suurendama 2030. aastaks sisemajanduse 
koguprodukti 0,92 %, eksporti 1,37 % ja 
tööhõivet 0,4 % ning vähendama importi 
0,15 %. Asjaomased tulemuslikkuse 
näitajad on esitatud I lisa sissejuhatuses.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. ELi toimimise lepingu XIX jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks ette nähtud 

2. Tegevuse jaoks ette nähtud summa 
jaotatakse artikli 5 lõikes 2 nimetatud 



PE491.278v02-00 16/33 AD\911768ET.doc

ET

summa jaotatakse artikli 5 lõikes 2 
nimetatud prioriteetide vahel järgmiselt
(miljonites eurodes):

prioriteetide vahel järgmiselt (miljonites 
eurodes):

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 
eurot;

(a) tipptasemel teadus: lõikes 1 sätestatud 
rahastamispaketist 31,705%;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: lõikes 1 
sätestatud rahastamispaketist 22,544%;

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit 
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: lõikes 1 
sätestatud rahastamispaketist 39,589%.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,521% 
lõikes 1 sätestatud rahastamispaketist.

Eelarve soovituslik jaotus prioriteetide alla 
kuuluvate erieesmärkide vahel ja 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda eraldatav 
maksimaalne summa on kindlaks määratud 
II lisas.

Eelarve soovituslik jaotus prioriteetide alla 
kuuluvate erieesmärkide vahel ja 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda eraldatav 
maksimaalne summa on kindlaks määratud 
II lisas. Iga-aastased assigneeringud 
kiidavad eelarvepädevad institutsioonid 
heaks, ilma et see piiraks määruse 
(millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020) ning Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahelise xxx/201z 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvealase koostöö ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) sätete 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi „Horisont 2020” 
eraldatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 
ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 

3. Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile eraldatakse kuni 
3,64% lõikes 1 sätestatud
rahastamispaketist.
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Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses kuni 1652 miljonit eurot 
vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 
Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 
kohaselt pro rata põhimõttel summast, 
mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 
sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 
tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 
ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 
prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvepädevad institutsioonid kiidavad 
iga-aastased EIT-le eraldatavad vahendid 
heaks, ilma et see piiraks määruse, 
millega kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020, 
ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni eelarvealast koostööd käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
xxx/201z sätteid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
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vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile 
tehtud algsest kogueraldisest ning kuni 
10 % ulatuses igale erieesmärgile tehtud 
algsest soovituslikust jaotusest. See ei 
puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, 
mis on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

vahehindamist, mis toimub iga-aastase 
eelarvemenetluse raames ja ilma et see 
piiraks eelarvepädevate asutuste õigust
vaadata iga-aastase eelarvemenetluse 
käigus läbi lõikes 2 nimetatud 
prioriteetidele määratud summad ja II lisas 
esitatud soovitusliku jaotuse iga prioriteedi 
alla kuuluvate erieesmärkide jaoks ning 
paigutada assigneeringud prioriteetide ja 
erieesmärkide vahel ümber kuni 10 % 
ulatuses igale prioriteedile tehtud algsest 
kogueraldisest ning kuni 10 % ulatuses 
igale erieesmärgile tehtud algsest 
soovituslikust jaotusest.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 – lõige 1 – punkt b − alapunkt (iv a) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) Euroopa Majanduspiirkonna 
lepingu osaliseks olevad Euroopa 
Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid 
kooskõlas nimetatud lepingu sätetega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 

1. Seostega tegeletakse programmis
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
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teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
kogu liidus teadusuuringutes ja 
innovatsioonis osalemise laiendamisele,
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Personalikulud

Programm „Horisont 2020” aitab kogu 
Euroopas teaduskarjääri edendada ja 
atraktiivsemaks muuta. Seetõttu 
rakendatakse seda viisil, millega 
edendada ühtse turu loomist teadlastele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud ja vajadusele tagada 
inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Eritähelepanu pööratakse 
proportsionaalsuse põhimõttele, õigusele 
eraelu puutumatusele, õigusele 
isikuandmete kaitsele, õigusele kehalisele 
ja vaimsele puutumatusele, õigusele mitte 
olla diskrimineeritud rahvuse, etnilise 
päritolu, puude, usu või uskumuse, 
vanuse, soo või seksuaalse sättumuse 
alusel ja vajadusele tagada inimeste tervise 
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kõrgetasemeline kaitse.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Koostoime struktuurifondidega
Programmiga „Horisont 2020” aidatakse 
kaasa teadus- ja innovatsioonilõhe 
kaotamisele liidus, võimaldades 
koostoimet ühtekuuluvuspoliitikaga 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
toetamisel täiendavate meetmete 
rakendamise abil kooskõlastatud viisil. 
Võimaluse korral edendatakse kõnealuse 
kahe vahendi koostalitlusvõimet ja 
ergutatakse kumulatiivset või lõimitud 
rahastamist, ilma et seataks ohtu 
tipptaseme põhimõte. Programm 
„Horisont 2020” aitab kaasa võimalike 
keskuste hindamisele, parimate keskuste 
tuvastamisele ja nende nähtavuse 
parandamisele, nimetades need 
tipptasemel olevaks.

Selgitus

Nagu on märgitud esildatud uues põhjenduses 26 a, on nii programm „Horisont 2020” kui ka 
ühtekuuluvuspoliitika ülimalt suure tähtsusega strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks, kuigi neil on erinev suunitlus. Seega on nendevaheline koostoime ja 
täiendavus tõeliselt vajalikud. Ühtekuuluvuspoliitika peab valmistama piirkondlikke 
teadusuuringute ja innovatsiooniga tegelejaid ette osalemiseks programmi „Horisont 2020” 
projektides ning teisest küljest peaks see pakkuma vahendeid kasutamaks ära ja levitamaks 
kiiresti turul teadusuuringute- ja innovatsioonialaseid tulemusi, mis tulenevad programmist 
„Horisont 2020” rahastatavatest alusuuringutest.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile.
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt.

1. Erilist tähelepanu pööratakse väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) 
piisavale osalusele programmis „Horisont 
2020” ja innovatsiooni mõjule neile.
Hindamise ja järelevalve käigus hinnatakse 
VKEde osalust nii kvantitatiivselt kui ka 
kvalitatiivselt. Eelkõige komisjon tagab 
VKEde võimalikult laiaulatusliku 
osalemise programmis „Horisont 2020”, 
pakkudes ka vajalikku abi, mis võimaldab 
neil käesoleva programmi kohaselt 
nõudeid täita ja nende juurdepääsu 
rahastamisele parandada.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks VKEdele minema 15 % 
erieesmärgi „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” jaoks ette nähtud 
summadest.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud lõimitud 
meetodi abil peaks i) VKEdele minema
mitte vähem kui 15 % erieesmärgi
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 
prioriteedi „Ühiskonnaprobleemid” jaoks 
ette nähtud summadest ning ii) 50%
ettevõtte või turu jaoks uuenduslikke 
muudatusi sisseviivate osalevate VKEde 
puhul (projekti kestuse ja sellele järgneva 
kolme aasta jooksul).

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 − lõige 3 − punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kõikide partnerite pikaajaline
pühendumus, mille aluseks on ühine 
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 

(c) kõikide partnerite pikaajaline rahaline 
kohustus, mille aluseks on ühine 
tulevikuettekujutus ja selgelt määratletud 
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eesmärgid; eesmärgid;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne.

Teabe ja tulemuste levitamine on kõikide 
programmi „Horisont 2020” alusel toetust 
saavate meetmete ühine ülesanne, pöörates 
erilist tähelepanu käesoleva teabe 
levitamisele viisil, mis hõlbustaks 
juurdepääsu kõikide jaoks, eelkõige 
puudega inimeste jaoks.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks;

(a) algatused, mis suurendavad teadlikkust 
ja soodustavad programmist „Horisont 
2020” rahastamise saamise võimalusi, 
eelkõige alaesindatud piirkondade või 
osalejate jaoks, nt puudega teadlaste ja 
osalejate jaoks;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Hiljemalt 2017. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise.
Rahalise toetuse teine eraldis Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
vastavalt artikli 6 lõikele 3 tehakse pärast 

(a) Hiljemalt 2016. aasta lõpus korraldab 
komisjon sõltumatute ekspertide abiga 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamise.
Rahalise toetuse teine eraldis Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
vastavalt artikli 6 lõikele 3 tehakse pärast 
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kõnealust hindamist. Läbivaatamise käigus 
hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse edusamme 
järgneva alusel:

kõnealust hindamist. Läbivaatamise käigus 
hinnatakse Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse edusamme 
järgneva alusel:

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) teadmis- ja innovaatikakogukondade
kolmanda vooru algatuste kokkulepitud 
ajastus ning olemasolevad programmi 
kohased finantsvajadused vastavalt nende 
konkreetsele arengule; ning

(ii) edu uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomisel ning 
olemasolevad programmikohased
finantsvajadused vastavalt nende 
konkreetsele arengule; ning

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamiseks tuleks EIT-le eraldatavate rahaliste vahendite jaoks eelarves 
eraldi punkt puua. Samuti on tähtis, et EIT-le antaks täielik juurdepääs oma rahastamisele 
selleks, et ta saaks optimaalsel viisil oma ülesandeid täita. EIT peab samas endiselt 
tõendama, et ta suudab oma ülesandeid täita. Kui vahehindamine peaks jõudma vastupidisele 
järeldusele, tuleks EIT tegevus lõpetada ja ülejäänud rahastamisvahendid programmi kolme 
samba vahel võrdselt jaotada.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 − lõige 1 − punkti a − alapunkti iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade toetus 
programmi „Horisont 2020” prioriteedile
„Ühiskonnaprobleemid” ning erieesmärgile
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas”.

(iii) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade toetus 
programmi „Horisont 2020” prioriteedile
„Ühiskonnaprobleemid” ning erieesmärgile
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ja Euroopa 
teadusruumile.

Selgitus

EIT ja Euroopa teadusruumi vaheline koostoime peaks olema hindamises hõlmatud.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi kõikides 
piirkondades asuvate osalejate, VKEde ja 
sugude võrdse esindatuse edendamise 
jaoks. Lisaks vaadeldakse hindamisel 
meetmete panust liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu prioriteetide 
seisukohalt ning eelnenud meetmete 
pikaajalise mõju seisukohalt.

(b) Võttes arvesse seitsmenda 
raamprogrammi 2015. aasta lõpuks 
lõpetatava järelhindamise tulemusi ning 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi tegevuse hindamist, 
korraldab komisjon hiljemalt 2017. aasta 
lõpus sõltumatute ekspertide abiga 
programmi „Horisont 2020”, selle 
eriprogrammi, sealhulgas Euroopa 
Teadusnõukogu ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
tegevuse vahehindamise, milles 
käsitletakse saavutatut (tulemuste ja mõju 
tasandil), meetmete jätkuvat asjakohasust, 
ressursside tulemuslikkust ja kasutamist, 
edasise lihtsustamise võimalusi ja Euroopa 
lisaväärtust. Hindamisel arvestatakse ka 
rahastamise saamise võimalusi, mille 
eesmärk on parandada kõikides 
piirkondades VKEdele pakutava teadus- ja 
innovatsioonibaasi tipptaset ja edendada 
soolist tasakaalu. Lisaks vaadeldakse 
hindamisel meetmete panust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
prioriteetide seisukohalt ning eelnenud 
meetmete pikaajalise mõju seisukohalt.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punktis b ette nähtud 
hindamisprotsessi tähenduses peaks 
komisjon esitama võimaluse korral 
konkreetsed tõendid liidu eelarve ja 
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liikmesriikide eelarvete vahelise 
vastastikuse täiendavuse ja koostoimete 
kohta, mis on seotud Euroopa 2020. aasta 
teadus- ja arendustegevuse eesmärgi 
saavutamise ja ELi 2020. aasta 
innovatsiooni põhinäitajaga.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – sissejuhatav osa – osa I – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 
arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 
edaspidist teadustaristut, edendatakse selle 
innovatsioonipotentsiaali ja inimkapitali 
ning toetatakse täiendatavalt liidu 
asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 
koostööga.

(d) Teadustaristu täiustamise eesmärgil 
arendatakse Euroopa 2020. aasta ja 
edaspidist maailmatasemel teadustaristut, 
edendatakse ja suurendatakse liidu 
teadus- ja innovatsioonibaasi tipptaset ja
inimkapitali ning toetatakse täiendatavalt 
liidu asjaomase poliitika ja rahvusvahelise 
koostööga. Asjakohaselt tuleb kasutada 
liidu laenu- ja garantiiteenust 
teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks, et 
leida nende investeeringute jaoks 
finantsvõimenduse kaudu täiendavaid 
vahendeid ning edendada tööstuse ja 
akadeemiliste ringkondade vahelisi 
tulemuslikke seoseid.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – sissejuhatav osa – osa III – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja
toorained;

(e) kliimameetmed, ressursitõhusus ja
toorainete jätkusuutlik kasutamine;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – sissejuhatav osa – osa III – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni, keskendudes uue asjana 
innovatsiooniga seotud tegevustele (nt 
katsetamine, tutvustamine, katsestendid), 
riigihangete toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Kõikide tegevuste puhul tegutsetakse 
probleemipõhiselt, keskendudes 
poliitikaprioriteetidele, määratlemata 
täpseid tehnoloogiaid või lahendusi, mida 
tuleks välja töötada. Rõhuasetus on eri 
valdkondade, tehnoloogiate ja 
teadusharudega seotud ressursside ja 
teadmiste kriitilise massi koondamisel 
probleemide lahendamiseks. Tegevused 
hõlmavad kogu tsüklit teadusuuringutest 
turuni ning selle mõju ühiskonnale, 
keskendudes uue asjana innovatsiooniga 
seotud tegevustele (nt katsetamine, 
tutvustamine, katsestendid), riigihangete 
toetamisele, tootekujundusele, 
lõppkasutajast sõltuvale innovatsioonile, 
sotsiaalsele innovatsioonile ja uuenduste 
kasutuselevõtule turul.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa I – punkt 4.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 
teadustaristu loomise, säilitamise ja 
toimimise tagamiseks, kui tahab, et 
Euroopa teadusuuringud säilitaksid oma 
tipptaseme. Selleks on vaja
märkimisväärset tõhusat koostööd liidu, 
riiklike ja piirkondlike rahastajate vahel, 
milleks püütakse tihedate sidemete poole 
ühtekuuluvuspoliitikaga, et tagada 
koostoime ja sidus tegutsemine.

Euroopa peab rajama piisava stabiilse baasi 
teadustaristu loomise, säilitamise ja 
toimimise tagamiseks, kui tahab, et 
Euroopa teadusuuringud säilitaksid oma 
tipptaseme. Selleks on vaja teha 
kättesaadavaks asjakohased vahendid 
liidu laenu- ja garantiiteenusest 
teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks, et 
võimendada nende investeeringute jaoks 
täiendavaid vahendeid ning edendada 
tööstuse ja akadeemiliste ringkondade 
vahelisi tulemuslikke seoseid. Tehakse
tõhusat koostööd liidu, riiklike ja 
piirkondlike rahastajate vahel, milleks 
püütakse tihedate sidemete poole 
ühtekuuluvuspoliitikaga, et tagada 
koostoime ja sidus tegutsemine.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa I – punkt 4.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle erieesmärgi saavutamiseks 
tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 
põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 
esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 
määravat rolli murranguliste 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
võimalikuks muutmisel. Algatuses on 
rõhutatud vajadust koondada teadustaristu 
loomiseks ja toimimise tagamiseks kogu 
Euroopa ja mõnel juhul ka kogu maailma 
ressursid. Samamoodi rõhutatakse 
juhtalgatuses „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” vajadust tugevdada Euroopa 
e-taristut ja innovatsiooniklastrite 
väljaarendamise tähtsust Euroopa 
innovaatilise konkurentsieelise loomiseks.

Selle erieesmärgi saavutamiseks 
tegeletakse juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 
põhiülesandega: juhtalgatuse tekstis on 
esile tõstetud tipptasemel teadustaristu 
määravat rolli murranguliste 
teadusuuringute teostamisel ja liidu 
teadus- ja innovatsioonibaasi tipptaseme 
tugevdamisel ja tõstmisel. Algatuses on 
rõhutatud vajadust koondada teadustaristu 
loomiseks ja toimimise tagamiseks kogu 
Euroopa ja mõnel juhul ka kogu maailma 
ressursid. Samamoodi rõhutatakse 
juhtalgatuses „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” vajadust tugevdada Euroopa 
e-taristut ja innovatsiooniklastrite 
väljaarendamise tähtsust Euroopa 
innovaatilise konkurentsieelise loomiseks.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 1 – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” raames.
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises.

Kogu progressi võimaldava ja 
tööstustehnoloogia (sh progressi 
võimaldava tehnoloogia) jaoks on väga 
tähtis erineva tehnoloogia koostoime 
soodustamine, samuti selle erineva 
kasutamise soodustamine prioriteedi
„Ühiskonnaprobleemid” raames.
Tegevuskavade koostamisel ja prioriteetide 
määratlemisel ning nende elluviimisel 
arvestatakse sellega täielikult. Selleks 
peavad erinevate seisukohtadega 
sidusrühmad osalema täiel määral 
prioriteetide seadmises ja elluviimises.
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Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele, milles 
püütakse luua tehnoloogiat ja kasutada 
seda ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks.

Teatavatel juhtudel on vaja ka meetmeid, 
mida rahastatakse ühiselt progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia ning 
asjaomaste ühiskonnaprobleemidega 
seoses. See hõlmab ühist rahastamist 
avaliku ja erasektori partnerlustele ja 
partnerlustele kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega, milles püütakse luua 
tehnoloogiat ja meetodeid ning kasutada 
seda ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa III – punkt 1.1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet, 
neuroloogilised ja vaimsed häired, 
ülekaalulisus ja rasvumine ning mitmed 
talitluskahjustused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu.

Kroonilised haigused nagu südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, diabeet,
reumaatilised ning luu- ja lihaskonna 
haigused, neuroloogilised ja vaimsed 
häired, ülekaalulisus ja rasvumine ning 
mitmed talitluskahjustused on puude, 
terviseprobleemide ja enneaegse surma 
peamised põhjused ning toovad kaasa 
märkimisväärse sotsiaalse ja majandusliku 
kulu.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa III – punkt 1.1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 27 miljonit inimest liidus põeb diabeeti
ja ajutegevuse häiretega (muu hulgas 

Liidus põhjustavad südame-
veresoonkonnahaigused aastas enam kui 2 
miljonit surmajuhtumit ja lähevad riikidele 
maksma üle 192 miljardi euro, vähk 
põhjustab veerandi kõikidest 
surmajuhtumitest ning on 45–64aastaste 
inimeste surma peamine põhjus. Rohkem 
kui 120 miljonit liidu kodanikku 
kannatavad reumaatiliste ning luu- ja 
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vaimset tervist kahjustavate häiretega) 
seotud kogukulu hinnatakse 800 miljardile 
eurole. Mitme kõnealuse haiguse juures on 
oluline osa keskkonnast, elustiilist ja 
sotsiaalmajanduslikest tingimustest 
tulenevatel teguritel – nendega seostatakse 
kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

lihaskonna haiguste all ja 27 miljonit 
inimest liidus põeb diabeeti, samas kui
ajutegevuse häiretega (muu hulgas vaimset 
tervist kahjustavate häiretega) seotud 
kogukulu hinnatakse 800 miljardile eurole
ja reumaatiliste ja lihasluukonna 
haigustega seotud kogukulu hinnatakse 
240 miljardile eurole. Mitme kõnealuse 
haiguse juures on oluline osa keskkonnast, 
elustiilist ja sotsiaalmajanduslikest 
tingimustest tulenevatel teguritel – nendega 
seostatakse kuni kolmandikku üleilmsest 
haiguskoormusest.

Selgitus

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa III – punkt 6.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu on kõnealuse probleemi 
lahendamisel keskseks ülesandeks 
edendada liikmesriikide vahel ja kogu 
maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel uusi 
koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 
kodanike ja tööstussektori kaasamise, 
sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 
innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 
ja kaasava avaliku halduse soodustamise 
ning samuti tõenditepõhise 
poliitikakujunduse edendamise poole, et 
suurendada kõikide nende tegevuste 

Seetõttu on kõnealuse probleemi 
lahendamisel keskseks ülesandeks 
edendada liikmesriikide vahel ja kogu 
maailmas, ent ka asjaomaste teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel uusi 
koostöövorme. Järjekindlalt püüeldakse 
kodanike ja tööstussektori kaasamise, 
sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 
innovatsiooniprotsesside toetamise, aruka 
ja kaasava avaliku halduse soodustamise 
ning samuti tõenditepõhise 
poliitikakujunduse edendamise poole, et 
suurendada kõikide nende tegevuste 
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tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 
aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 
silmis. Seoses sellega on teadus- ja 
innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 
teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 
eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja eraelu 
puutumatuse kaitsmise valdkonnas.

tähtsust poliitikute, majandustegelaste, 
aktiivsete ühiskonnaliikmete ja kodanike 
silmis. Seoses sellega on teadus- ja 
innovatsioonitegevus Euroopa tööstuse ja 
teenuste konkurentsivõime eeltingimuseks, 
eriti turvalisuse, digitaalse arengu ja eraelu 
puutumatuse kaitsmise valdkonnas.
Vajalike muudatuste rakendamise 
tulemuslikkus sõltub oluliselt avalikkuse 
kaasatusest teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni ning nende eelistest. Selle 
saavutamiseks on oluline keskenduda 
ühiskonnaprobleemide sotsiaalsetele 
aspektidele, mis ei hõlma ainult 
ettevõtteid, vaid ka teadusuurijaid ja 
ülikoole ning kodanikuühiskonda koos 
selle organisatsioonide ja 
institutsioonidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa III – punkt 6.3.2 – lõik 2 – punkt (c)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses;

(c) tagada ühiskonna osalus teadus- ja 
innovatsioonitegevuses, et saavutada 
teaduse koostöö ühiskonnaga ja viimase 
hüvanguks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” vahendite 
soovituslik jaotus on järgmine (miljonites 
eurodes):

Programmi „Horisont 2020” vahendite 
soovituslik jaotus on järgmine (miljonites 
eurodes):

I Tipptasemel teadus, millest 27818 I Tipptasemel teadus, 
millest

31,705 %

1. Euroopa Teadusnõukogu 15008 1. Euroopa 
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Teadusnõukogu
2. Tulevased ja 
kujunemisjärgus 
tehnoloogiad

3505 2. Tulevased ja 
kujunemisjärgus 
tehnoloogiad

3. Marie Curie nimelised 
meetmed oskuste, koolituse 
ja tööalase arengu kohta

6503 3. Marie Curie nimelised 
meetmed oskuste, 
koolituse ja tööalase 
arengu kohta

4. Euroopa teadusuuringute 
taristud (sealhulgas e-
taristud)

2802 4. Euroopa 
teadusuuringute taristud 
(sealhulgas e-taristud)

II Juhtpositsioon tööstuses, 
millest

20280 II Juhtpositsioon 
tööstuses, millest

22,544 %

1. Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas*

15580,
millest 

500 EIT-
le

1. Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas*

2. Riskikapitali 
kättesaadavus**

4000 2. Riskikapitali 
kättesaadavus**

3. Innovatsioon VKEdes 700 3. Innovatsioon VKEdes
III Ühiskonnaprobleemid, 
millest

35888 III Ühiskonnaprobleemid, 
millest

39,589 %

1. Tervishoid, 
demograafiline muutus ja 
heaolu

9077,
millest 

292 EIT-
le

1. Tervishoid, 
demograafiline muutus ja 
heaolu

2. Toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus, 
mere- ja merendusuuringud 
ning biomajandus

4694,
millest 

150 EIT-
le

2. Toiduga kindlustatus, 
säästev põllumajandus, 
mere- ja 
merendusuuringud ning 
biomajandus

3. Turvaline, puhas ja tõhus 
energia

6537,
millest 

210 EIT-
le

3. Turvaline, puhas ja 
tõhus energia

4. Arukas, keskkonnahoidlik 
ja integreeritud transport

7690,
millest 

247 EIT-
le

4. Arukas, 
keskkonnahoidlik ja 
integreeritud transport

5. Kliimameetmed, 
ressursitõhusus ja toorained 

3573,

millest 
115 EIT-

le

5. Kliimameetmed, 
ressursitõhusus ja 
toorained 

6. Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond

4317,
millest

138 EIT-
le

6. Kaasav, innovatiivne ja 
turvaline ühiskond
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Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) 

1542 
+1652

***

Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut 
(EIT) 

3,64 %

Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmed 
väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

2212 Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsemeetmed 
väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda

2,521 %

KOKKU 87740 KOKKU 100 %
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