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LÜHISELGITUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) asutati 2008. aastal Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse alusel, eesmärgiga aidata kaasa jätkusuutlikule 
majanduskasvule ja konkurentsivõime parandamisele. See eesmärk saavutatakse, kui 
tugevdatakse ELi ja selle liikmesriikide innovatsioonivõimet. Seepärast on EITi eesmärk 
edendada teadmiste kolmnurga (kõrgharidus, teadus ja innovatsioon) lõimimist, peamiselt 
oma teadmis- ja innovaatikakogukondade kaudu.

Euroopa Komisjoni ettepanekus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008 (millega asutati Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut), esitatakse mitu muudatust. 

Nende muudatustega soovitakse tegeleda küsimustega, mis tõstatati EITi rolli ja toimimist 
käsitleval konsultatsioonil ning samuti võetakse nendega arvesse EITi uut esildatud 
strateegilist innovatsioonikava aastateks 2014–2020.

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni kavatsuse anda EITile eriline roll raamprogrammi 
„Horisont 2020” rakendamisel ja toetab seda täielikult. Selle rolli eesmärk on keskenduda äri-
ning teadus- ja haridusringkondade vahelise sünergia süvendamisele ning kaasata selle 
reguleerimisalasse suurel hulgal sidusrühmi.

Arvamuse koostaja on siiski veendumusel, et EITi tegevust ja rolli puudutava teadlikkuse 
suurendamiseks on vaja teha rohkem tööd. 

Omalt poolt peaks EIT julgustama kõrgharidusasutusi, kes kuuluvad teadmis- ja 
innovaatikakogukonda, et nad jagaksid oma parimaid tavasid iga ühise probleemi puhul, mis 
võivad järgnevate aastate jooksul tekkida ja paratamatult tekivad. Probleemid võivad tulla 
esile sellistes valdkondades nagu kvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine, kraadide ja 
diplomite ühine akrediteerimisprotsess, õpetamistavad ja muudes seotud valdkondades.

Ettepanek lisada teadmis- ja innovaatikakogukonna haridusalasesse tegevusse uued 
kutsealased koolitused ei tohiks antud perioodil ületada magistriõppe raamistikku.

Arvamuse koostaja toetab ka plaane täiustada EITi juhtimis- ja haldusalaseid struktuure ning 
täpsustada veel nende vastavaid ülesandeid. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted.

(4) Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted. Siiski peaks EIT täitma 
innovaatilist rolli, et välja töötada 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
vahendeid, mis edendavad läbipaistvust ja 
teadmiste vahetust, et avaliku ja 
erasektori osalejad, eriti väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), 
saaksid osaleda teadusuuringutes ja 
saaksid kasu leiutistest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) EIT peaks veelgi rohkem edendama 
seda, et liikmesriigid tunnustaksid tema 
tipptaseme märki kandvaid kraade ja 
diplomeid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) EIT peaks edendama 
multidistsiplinaarseid lähenemisviise 
innovatsioonile, sealhulgas tuleks välja 
töötada mittetehnoloogilisi lahendusi, 
organisatsioonilisi lähenemisviise, uusi 
ärimudeleid, avatud teadustegevuse ja 
muu koostöö põhimõtteid.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) EIT asutuste koosseisu tuleks 
lihtsustada. EIT juhatuse toimimist tuleks 
ratsionaalsemaks muuta ning juhatuse ja
direktori rolli ja ülesandeid tuleks veelgi 
täpsustada.

(8) EIT asutuste koosseisu tuleks 
lihtsustada ning see peaks kajastama 
teadmiste kolmnurga kolme mõõdet. EIT 
juhatuse toimimist tuleks ratsionaalsemaks 
muuta ning juhatuse, direktori ja
täitevkomitee rolli ja ülesandeid tuleks 
veelgi täpsustada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid laiendama oma haridusalast 
tegevust, pakkudes kutsealast koolitust.

(10) Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid laiendama oma haridusalast 
tegevust, pakkudes kraadiõppe 
üliõpilastele kutsealast koolitust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
järelevalve ja hindamise korraldamisel on 
vaja komisjoni ja EIT vahelist koostööd, et 
tagada sidusus ELi tasandi üldise 
järelevalve- ja hindamissüsteemiga.

(11) Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
järelevalve ja hindamise korraldamisel on 
vaja komisjoni ja EIT vahelist koostööd, et 
tagada sidusus ELi tasandi üldise 
järelevalve- ja hindamissüsteemiga.
Eeskätt tuleks täpsustada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja EIT 
järelevalve põhimõtteid.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„„kõrgharidusasutus” — asutus Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr XXX/20XX (millega luuakse programm 
„Erasmus kõigile”) artikli 2 tähenduses;”

„„kõrgharidusasutus” — asutus Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr XXX/20XX (millega luuakse programm 
„Erasmus kõigile”) artikli 2 tähenduses;”

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „sidusrühmade foorum” – kohtumine, 
mis on avatud riiklike ja piirkondlike 
valitsusasutuste, organisatsioonide ning 
üksikute ettevõtlus-, kõrgharidus- ja 
teadusvaldkonna üksuste esindajatele, 
klastritele, samuti muudele huvitatud 
isikutele kogu teadmiste kolmnurgas.”

10. „sidusrühmade foorum” – platvorm, 
mis on avatud riiklike ja piirkondlike 
valitsusasutuste, organisatsioonide ning 
üksikute ettevõtlus-, kõrgharidus- ja 
teadusvaldkonna üksuste esindajatele,
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
ja klastritele, samuti muudele huvitatud 
isikutele kogu teadmiste kolmnurgas.”

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. Sel eesmärgil 

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. See saavutatakse
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edendab ja lõimib EIT kõrgeimate 
standardite kohast kõrgharidus-, teadus- ja
innovatsioonitegevust.

kõrgharidus-, teadus- ja
innovatsioonitegevuste sünergia, koostöö 
ning lõimimise kaudu kõrgeimate 
standardite kohaselt.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Komisjon määrab teadmiste 
kolmnurga kõiki kolme mõõdet esindavad
vaatlejad, kes võtavad osa juhatuse 
koosolekutest.”

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) kutsub vähemalt kord aastas kokku 
sidusrühmade foorumi, et anda teavet EIT 
tegevuse, kogemuste, heade tavade ning 
liidu innovatsiooni-, teadus- ja 
hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse 
antava panuse kohta. Sidusrühmi 
kutsutakse väljendama oma seisukohti.

(j) kutsub vähemalt kord aastas kokku 
sidusrühmade foorumi, et anda teavet EIT 
tegevuse, kogemuste, heade tavade ning 
liidu innovatsiooni-, teadus- ja 
hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse 
antava panuse kohta. Kõiki sidusrühmi 
kutsutakse väljendama oma seisukohti.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
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Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. EIT alustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimist ja
nimetamist vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas määratletud 
eelisvaldkondadele ja ajakavale.

1a. EIT alustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimist ja
nimetab nii palju teadmis- ja 
innovaatikakogukondi kui rahanduslikult 
teostatav, võttes aluseks nende kvaliteedi 
ning tingimuse, et nad täidavad 
minimaalsed valiku- ja lepingu sõlmimise 
kriteeriumid.

Muudatusettepanek13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõike 2 punkt g asendatakse 
järgmisega:
„(g) valmisolekut suhelda 
organisatsioonide ja võrgustikega 
väljaspool teadmis- ja 
innovaatikakogukonda eesmärgiga 
jagada häid tavasid ja tipptaseme 
teadmisi, sealhulgas väiksema 
tulemuslikkusega piirkondades.”

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Miinimumtingimus teadmis- ja 
innovaatikakogukonna moodustamiseks on 
vähemalt kolme partnerorganisatsiooni 

3. Miinimumtingimus teadmis- ja 
innovaatikakogukonna moodustamiseks on 
vähemalt kolme partnerorganisatsiooni 
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osalemine, kes on asutatud vähemalt 
kolmes erinevas liikmesriigis. Kõik need 
partnerorganisatsioonid peavad olema 
üksteisest sõltumatud osalemiseeskirjade 
artikli 7 tähenduses.

osalemine, kes on asutatud vähemalt 
kolmes erinevas liikmesriigis. Kui üks 
partnerorganisatsioonidest on Euroopa 
territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR), 
siis EIT näeb ette erikorra, milles 
võetakse arvesse ETKRi rahvusvahelist 
olemust. Kõik need 
partnerorganisatsioonid peavad olema 
üksteisest sõltumatud osalemiseeskirjade 
artikli 7 tähenduses.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 8 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 8 lõikesse 2 lisatakse 
järgmine alapunkt:
„(b a) levitama parimaid tavasid ühistes 
valdkondades, nt kvalifikatsiooni 
vastastikune tunnustamine ja tõhusad 
õpetamistavad.”

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aastaaruande iga aasta 30. juuniks.
Aruandes antakse ülevaade EIT ja teadmis-
ja innovaatikakogukondade tegevusest 
eelneval kalendriaastal ning hinnatakse 
tulemusi kehtestatud eesmärkide, näitajate 
ja ajakava seisukohast, sooritatud 
tegevusega seotud riske ning vahendite 
kasutamist ja EIT üldist tööd.

(b) aastaaruande, mis tuleb avalikustada
iga aasta 30. juuniks. Aruandes antakse 
ülevaade EIT ja teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevusest 
eelneval kalendriaastal ning hinnatakse 
tulemusi kehtestatud eesmärkide, näitajate 
ja ajakava seisukohast, sooritatud 
tegevusega seotud riske ning vahendite 
kasutamist ja EIT üldist tööd. EIT direktor 
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esitab aastaaruande igal aastal Euroopa 
Parlamendi pädevatele komisjonidele.



AD\912344ET.doc 11/11 PE489.609v03-00

ET

MENETLUS

Pealkiri Määruse (EÜ) nr 294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni-
ja Tehnoloogiainstituut) muutmine

Viited COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD)

Vastutav komisjon
istungil teada andmise kuupäev

ITRE
13.12.2011

Arvamuse esitaja(d)
istungil teada andmise kuupäev

CULT
13.12.2011

Kaasatud komisjon(id) - istungil teada 
andmise kuupäev

20.4.2012

Arvamuse koostaja
nimetamise kuupäev

Chrysoula Paliadeli
2.2.2012

Arutamine parlamendikomisjonis 25.4.2012 19.6.2012 20.6.2012

Vastuvõtmise kuupäev 19.9.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

26
1
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk 
Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, 
Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro 
Repo, Kay Swinburne


