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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 
strateegiline innovatsioonikava on poliitikadokument, milles visandatakse EIT prioriteedid 
aastateks 2014–2020.

Arvamuse koostaja väljendab ettepaneku üle heameelt ja toetab pühendumist 
kõrgharidusasutuste tihedale kaasamisele EIT edasisse arengusse.

Arvamuse koostaja toob esile järgmist:

 Üheaastane periood magistriprogrammi rakendamiseks kolmes tegutsevas teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas on liiga lühike aeg nõuetekohase hindamise läbiviimiseks, jättes 
seetõttu vähe tegelikke võimalusi objektiivse otsuse tegemiseks.

 Strateegilisest innovatsioonikavast jääb mulje, et kolme põhiaspekti – teadmiste, teaduse 
ja innovatsiooni – seas jäetakse kõrgharidus kuidagi tagaplaanile. Tõenäoliselt moodustab 
see aga sageli „teadmiste kolmnurgaks” nimetatud kolmnurga aluse. Seetõttu 
julgustatakse teadmis- ja innovaatikakogukondi tagama, et nende magistri- ja 
doktoriõppeprogrammid oleksid korralikult rahastatud.

 Sotsiaal- ja humanitaarteadusi ei rõhutata strateegilises innovatsioonikavas nende tegeliku 
väärtuse kohaselt. Seetõttu on väga tähtis, et oleks võimalik tähtsustada piisavalt nende 
praegust ja tulevast rolli teaduses ja hariduses ning et tunnustataks nende panust uute ja 
uuenduslike erialavaheliste uurimisvaldkondade loomisse.

Arvamuse koostaja soovib tagada, et

1. ülikoole teavitataks paremini EIT olemasolust ja rollist, et rohkem ülikoole saaksid 
taotleda kaasamist teadmis- ja innovaatikakogukondadesse;

2. teadmis- ja innovaatikakogukondade kraadiõppekavad meelitaksid ligi rohkem 
tipptasemel üliõpilasi. EIT instituut tehakse tudengite jaoks nähtavamaks. EIT peaks 
toimima ühe peamise andekate noorte koondumise kohana, mis aitaks tagada tuleviku 
Euroopas arukat, kestlikku ja kaasavat majanduskasvu. Seda silmas pidades tuleks 
käivitada kõiki suhtlusvahendeid ja -tasandeid kasutavad teavituskampaaniad, tagamaks, 
et nii ülikoolidel kui ka tudengitel oleks EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kohta piisavalt teavet;

3. loodaks tagatised topeltrahastamise vältimiseks (75% rahastamisest tuleb era-, avaliku 
sektori ja piirkondlikest vahenditest, k.a Euroopa programmidest ja 
ühtekuuluvuspoliitikast). Vältida tuleks teiste haridusega seotud programmide rahastamise 
vähendamist;

4. oleks tagatud EIT täiendavus olemasolevate haridus- ja teadusprogrammide suhtes;

5. EIT raames välja antud kraadide ja diplomite akadeemiline kehtivus oleks tagatud. EIT 
märgis peaks olema kõrgema kvaliteedi näitaja ning seetõttu tuleks EIT märgisega 
kraadide suhtes kohaldada kõrgeid kvaliteedikriteeriumeid (s.t Bologna protsessi kohaselt 
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ettevõtlus, võimaldamaks akadeemiliste ringkondade ja ettevõtjate tihedat 
sektoritevahelist mobiilsust), et kaitsta Euroopa ülikoolide ja EIT mainet maailmas;

6. edendataks parimate tavade levitamist EIT kaudu riikides, mis olemasolevates teadmis- ja 
innovaatikakogukondades veel ei osale;

7. teadmis- ja innovaatikakogukondadesse seni mittekuuluvatel liikmesriikidel oleks 
samaväärsed võimalused nendega ühinemiseks, rakendades alati nii tippvõimekuse 
kriteeriumit kui ka subsidiaarsuse põhimõtet;

8. EIT juhatust abistaks akadeemiliste ekspertide komisjon, mille roll on teha järelevalvet 
programmide sisu, kvaliteedikriteeriumide ning sotsiaalsete ja kultuuriliste aspektide üle;

9. veel kord tuleks järele mõelda uute temaatiliste tsüklite üle, mille komisjon on aastateks 
2014 ja 2018 välja pakkunud, mis aga kahjuks näitavad ühepoolset teaduse ja 
innovatsiooni tulevikukontseptsiooni;

10. sotsiaalne aspekt oleks teadmis- ja innovaatikakogukondades esmatähtis kriteerium ning 
iga ühiskondliku probleemi puhul nähtavam; 

11. EIT määraks kindlaks diplomite ja kraadide ühise Euroopa tasemel 
akrediteerimisprotsessi.

Arvamuse koostaja järeldused

1. Tippvõimekust üles näidanud kõrgkoolitudengid saavad võimaluse osaleda kraadi- ja 
doktoriõppe tasemel uurimistöös mitmes teadmis- ja innovaatikakogukonna ülikoolis. Nii 
saavad nad kasu ülikoolide, teaduskeskuste ja ettevõtete vahelisest koostööst.

2. Teadmis- ja innovaatikakogukondades osalevaid ülikoole julgustatakse arendama välja 
õppekavu, mis lisaks teadmistele, teadustööle ja ettevõtlusele tagavad kõrge kvaliteediga 
õppe kui innovatsiooni saavutamise viisi.

3. Ülikoolid säilitavad ka edaspidi akadeemilise vabaduse teadmiste ja teadustöö alal ning, 
otsides sünergiat ettevõtete huvidega, kannavad hoolt oma ülikooli õppekava kaitsmise 
eest.

4. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka humanitaarteaduste rollile kõrghariduses, kuna need 
annavad olulise panuse nii majandusellu kui ka Euroopa kultuuri ja pärandi edendamisse. 
Seoses sellega ei tohiks jätta humanitaarteadusi kõrvale tulevaste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade temaatiliste valdkondade valikul.

EIT pakub teadmiste kolmnurgas – nii ülikoolide kui ka tööstusettevõtete seas – nii juhtimise, 
õpetaja kui ka „elukestva õppija” poolel paradigma muutust ning võib sellisena saada 
oluliseks elemendiks tulevase kõrgtasemel oskustega Euroopa tööjõu väljakujunemisel.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
kesksele kohale seadmise põhjused on 
selged. Arvestades üleilmse konkurentsi 
tihenemist ja liidu demograafilisi 
probleeme, on Euroopa tulevase 
majanduskasvu ja uute töökohtade aluseks 
järjest enam uuenduslikud ja
murrangulised tooted, teenused ja 
ärimudelid ning tema võime hoolitseda 
talentide eest, neid ligi meelitada ja hoida.
Ehkki Euroopas on mõningaid häid näiteid, 
on ELi liikmesriikide saavutused võrreldes 
üleilmsete innovatsiooniliidritega 
keskmiselt kehvemad. EL konkureerib 
järjest enam talentide nimel, kes on pärit 
tärkava majandusega riikide uutest 
tippkeskustest.

Teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
kesksele kohale seadmise põhjused on 
selged. Teadmistepõhise majanduse 
kontekstis ning arvestades üleilmse 
konkurentsi tihenemist ja liidu 
demograafilisi probleeme, on Euroopa 
tulevase majanduskasvu ja uute töökohtade 
aluseks järjest enam uuenduslikud ja 
murrangulised tooted, teenused ja 
ärimudelid ning tema võime hoolitseda 
talentide eest, neid ligi meelitada ja hoida, 
võimaldades samal ajal ELi kodanikel 
mitte üksnes nendest uuendustest kasu 
saada, vaid ka nende tekkele uute 
tehnoloogiate abil kaasa aidata. Ehkki 
Euroopas on mõningaid häid näiteid, on 
liikmesriikide saavutused võrreldes 
üleilmsete innovatsiooniliidritega 
keskmiselt kehvemad. Liit konkureerib 
järjest enam talentide nimel, kes on pärit 
tärkava majandusega riikide uutest 
tippkeskustest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vaja on põhjalikku muutust meie 
innovatsioonisüsteemis ja paradigmades.
Ehkki meil on kogu ELis konkreetseid 
näiteid kõrghariduse, teadusuuringute ja 

Vaja on põhjalikku muutust meie 
innovatsioonisüsteemis ja paradigmades.
Selleks tuleks kasutusele võtta uued 
põhimõtted ja tavad, toetudes avatud ja 
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innovatsiooni valdkonna tippvõimekuse 
kohta, puudub nende jaoks ühtne süsteem.
Euroopa peab kõrvaldama piiriülese – nii 
riigi-, sektori- kui ka erialaülese –
strateegilise koostöö puudujäägi. Euroopal 
tuleb edendada ka tõelist ettevõtluskultuuri, 
mis on teadusuuringute ja innovatsiooni 
rakendamiseks hädavajalik, et asutataks 
uusi ettevõtteid ja et potentsiaalselt kiire 
majanduskasvuga sektorite uuenduslikud 
tooted ja teenused jõuaksid tõepoolest 
turule. Euroopal tuleb parandada 
kõrgharidusasutuste kui innovatsiooni 
eestvedajate rolli, sest andekatele 
inimestele tuleb innovatsiooni 
edendamiseks tagada õiged oskused, 
teadmised ja hoiak.

kaasavatele teadusuuringutele, 
läbipaistvust ja teabevahetust 
soodustavatele intellektuaalomandi 
õiguste haldusvahendite loomisele ning 
uute rahastamisvahendite 
väljatöötamisele, mis tagaksid 
teadusuuringute tulemusliku 
keskendumise eeskätt laialdast üldist huvi 
esindavatele valdkondadele. Ehkki meil on 
kogu ELis konkreetseid näiteid 
kõrghariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tippvõimekuse 
kohta, puudub nende jaoks ühtne süsteem.
Euroopa peab kõrvaldama piiriülese – nii 
riigi-, sektori- kui ka erialaülese –
strateegilise koostöö puudujäägi. Euroopal 
tuleb edendada ka tõelist ettevõtluskultuuri, 
mis on teadusuuringute ja innovatsiooni 
rakendamiseks hädavajalik, et asutataks 
uusi ettevõtteid ja et potentsiaalselt kiire 
majanduskasvuga sektorite uuenduslikud 
tooted ja teenused jõuaksid tõepoolest 
turule. Euroopal tuleb parandada 
kõrgharidusasutuste kui innovatsiooni 
eestvedajate rolli, sest andekatele 
inimestele tuleb innovatsiooni 
edendamiseks tagada õiged oskused, 
teadmised ja hoiak.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT aitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu luua 
keskkondi, kus uuendustegevus edeneks 
tõenäoliselt jõudsamalt, ning tekitada 
läbimurret kõrghariduse, teaduse ja 
ettevõtluse koostööviisides. Niisugune 
käsitlusviis aitab lahendada 
raamprogrammis Horisont 2020 välja 
toodud järjest keerulisemaid ühiskondlikke 
probleeme terviklikumalt ning toob kokku 

EIT aitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu luua 
keskkondi, kus uuendustegevus edeneks 
tõenäoliselt jõudsamalt, ning tekitada 
läbimurret kõrghariduse, teaduse ja 
ettevõtluse koostööviisides. Lisaks 
soodustab EIT noorte tööhõivet. 
Niisugune käsitlusviis aitab lahendada 
raamprogrammis Horisont 2020 välja 
toodud järjest keerulisemaid ühiskondlikke 
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eri sektorite ja erialade ning erineva 
taustaga asjatundjaid, kes muidu võib-olla 
ei kohtuks, et leida probleemile ühine 
väljapääs.

probleeme terviklikumalt ning toob kokku 
eri sektorite ja erialade ning erineva 
taustaga asjatundjaid, kes muidu võib-olla 
ei kohtuks, et leida probleemile ühine 
väljapääs.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.2 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Haridusse, teadusesse ja innovatsiooni 
tehtavate investeeringute mõju 
suurendamine ning innovatsiooni juhtimise 
uute viiside katsetamine. EIT tegutseb 
katalüsaatorina, luues tehnoloogiliste 
lahenduste ja teadusuuringute tulemuste 
kiirema kasutuselevõtu ja kasutamise 
edendamise kaudu olemasolevale 
teadusbaasile lisaväärtust. Uuendustegevus 
aitab omakorda kaasa teadusuuringute 
investeeringute ühitamisele ja
võimendamisele ning viia haridus- ja 
koolitustegevus suuremasse kooskõlla 
ettevõtjate vajadustega. EIT-le on selleks 
antud küllaldaselt paindlikkust, et katsetada 
uusi innovatsioonimudeleid, võimaldades 
teha selget vahet teadmis- ja 
innovaatikakogukondade juhtimis- ja 
rahastamismudelite vahel ning kohaneda 
kiiresti avanevatele võimalustele 
reageerimiseks.

 Haridusse, teadusesse ja innovatsiooni 
tehtavate investeeringute mõju 
suurendamine ning innovatsiooni juhtimise 
uute viiside katsetamine. EIT tegutseb 
katalüsaatorina, luues tehnoloogiliste 
lahenduste ja teadusuuringute tulemuste 
kiirema kasutuselevõtu ja kasutamise 
edendamise kaudu olemasolevale 
teadusbaasile lisaväärtust. Uuendustegevus 
aitab omakorda kaasa teadusuuringute 
investeeringute ühitamisele ja 
võimendamisele ning viia haridus- ja 
koolitustegevus suuremasse kooskõlla 
ettevõtjate vajadustega. EIT-le on selleks 
antud küllaldaselt paindlikkust, et katsetada 
uusi innovatsioonimudeleid, võimaldades 
teha selget vahet teadmis- ja 
innovaatikakogukondade juhtimis- ja 
rahastamismudelite vahel ning kohaneda 
kiiresti avanevatele võimalustele 
reageerimiseks. EIT-l on ka potentsiaal 
töötada välja sellised uued 
rahastamismudelid nagu 
innovatsiooniauhinnad, mis aitaksid 
maksimeerida teadusuuringute 
rahastamisest tulenevat üldist tulu ning 
tagaksid, et innovatsioon ei vasta mitte 
üksnes ühiskonna kõige pakilisematele 
vajadustele, vaid toob ELi kodanikele 
kiiresti kasu.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT aitab aktiivselt kaasa raamprogrammis 
Horisont 2020 seatud eesmärkide 
saavutamisele ning täiendab eeskätt 
ühiskondlike probleemide käsitlemise 
kaudu teisi selle valdkonna algatusi.
Raamprogrammis Horisont 2020 osaleb 
EIT ühiskondlike probleemide lahendamise 
eesmärgi täitmises, kuid arvestades 
käsitlusviisi, mis lähtub kõiki eesmärke 
hõlmavast tõrgeteta koostoimest, edendab 
ta tulemustele suunatud teadusuuringute ja 
kiire majanduskasvuga innovaatiliste 
VKEde asutamise soodustamise kaudu ka 
tööstuslikku juhtpositsiooni ja 
konkurentsivõimelisi raamistikke. Samuti 
aitab ta luua tipptasemel teadusbaasi ning 
soodustab sellel eesmärgil erialade- ja 
sektoritevahelist ning piiriülest liikumist 
ning lisab innovaatilistesse 
kraadiõppeprogrammidesse ettevõtluse ja 
riski võtmise kultuuri teemad. EIT aitab 
sellega oluliselt kaasa raamtingimuste 
edendamisele, mida on vaja ELi 
teadusvaldkonna innovatsioonivõime 
kasutamiseks ja Euroopa teadusruumi 
lõpuleviimise kiirendamiseks.

EIT aitab aktiivselt kaasa raamprogrammis 
Horisont 2020 seatud eesmärkide 
saavutamisele ning täiendab eeskätt 
ühiskondlike probleemide käsitlemise 
kaudu teisi selle valdkonna algatusi.
Raamprogrammis Horisont 2020 osaleb 
EIT ühiskondlike probleemide lahendamise 
eesmärgi täitmises, kuid arvestades 
käsitlusviisi, mis lähtub kõiki eesmärke 
hõlmavast tõrgeteta koostoimest, edendab 
ta tulemustele suunatud teadusuuringute ja 
kiire majanduskasvuga innovaatiliste 
VKEde asutamise soodustamise kaudu ka 
tööstuslikku juhtpositsiooni ja 
konkurentsivõimelisi raamistikke. Samuti 
aitab ta luua tipptasemel teadusbaasi ning 
soodustab sellel eesmärgil erialade- ja 
sektoritevahelist ning piiriülest liikumist 
ning lisab innovaatilistesse 
kraadiõppeprogrammidesse ettevõtluse ja 
riski võtmise kultuuri teemad. EIT peab 
edendama piiriülest ja 
valdkondadevahelist koostööd ning 
ülikoolide, teadusinstituutide ja ettevõtete 
vahelist liikuvust teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas. EIT töötab 
välja innovatsiooni ja teadmiste 
ühiskasutust võimaldava platvormi, mis 
võimaldab toetada piirkondi, kes teadmis-
ja innovaatikakogukondades otseselt ei 
osale, ning aitab kaasa raamprogrammi 
Horisont 2020 prioriteetide saavutamisele. 
Eraldi prioriteediks tuleks seada EIT 
spetsiifilise toimimisraamistiku 
määratlemine koostööks kolmandate 
riikidega ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, mis aitaks 
kaasa ELi heade tavade levitamisele. EIT 
aitab sellega oluliselt kaasa 
raamtingimuste edendamisele, mida on 
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vaja ELi teadusvaldkonna 
innovatsioonivõime kasutamiseks ja 
Euroopa teadusruumi lõpuleviimise 
kiirendamiseks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale selle lisab EIT hariduse iseseisva 
mõõtmena Euroopa Liidu teadus- ja 
innovatsioonipoliitikasse. Uuendusliku ja 
ettevõtlusele suunatud hariduse kaudu 
täidab ta teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistiku ning 
hariduspoliitika ja -programmide vahel 
tähtsat ühendavat rolli ning tagab 
pikaajalise panustamise, mis on vajalik
kõrghariduses jätkusuutlike muudatuste 
tegemiseks. Just uute, erialavaheliste ja -
siseste EIT märgistusega 
kraadiõppeprogrammide abil juhib EIT 
innovatsioonialase hariduse 
koostööpüüdlusi, millel on selge mõju ka 
Euroopa laiemale kõrgharidusasutuste
ajakohastamise tegevuskavale, edendades 
sellega Euroopa kõrgharidusruumi.

Peale selle lisab EIT hariduse iseseisva 
mõõtmena Euroopa Liidu teadus- ja 
innovatsioonipoliitikasse, olles Horisont 
2020 raames ainuke vahend, mis pöörab 
suurt tähelepanu hariduse aspektile, 
sealhulgas avatud juurdepääsu abil 
teadusväljaannetele. Seetõttu peaks EIT 
tagama, et teadmis- ja 
innovaatikakogukondade magistri- ja 
doktoriõppeprogrammid oleksid 
korralikult rahastatud. Uuendusliku ja 
ettevõtlusele suunatud hariduse kaudu 
täidab ta teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistiku ning 
hariduspoliitika ja -programmide vahel 
tähtsat ühendavat rolli ning tagab 
pikaajalise panustamise, mis on vajalik
uute meetodite loomiseks kõrghariduse 
kohandamiseks vastavate ühiskondade 
arenevatele nõudmistele. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata ülikoolide ja 
teiste kõrgharidusasutuste asjakohasele 
rahastamisele. Nii tagatakse võrdsed 
võimalused institutsioonidele, kes on 
sihiks seadnud Euroopas kõrgeimale 
tasemele jõudmise. Lisaks tuleks jätkata 
juba tipptasemele jõudnud teadus- ja 
hariduskeskuste toetamist. Just uute, 
erialavaheliste ja -siseste EIT märgistusega 
kraadiõppeprogrammide abil juhib EIT 
innovatsioonialase hariduse 
koostööpüüdlusi, millel on selge mõju ka 
Euroopa laiemale kõrgharidussüsteemide
ajakohastamise tegevuskavale, hoides 
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samas ajal Euroopa kõrghariduse 
humanistlikku traditsiooni, edendades 
sellega Euroopa kõrgharidusruumi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See võimaldab suurendada ka nimetatud 
käsitlusviisi ja liidu ühtekuuluvuspoliitika 
vastastikust toimet, käsitledes 
uuendustegevuse kohalike ja üleilmsete 
aspektide vahelisi seoseid.
Ühispaiknemiskeskused võimaldavad teha 
piiriülest koostööd ning tänu oma 
asukohale saavad nad ära kasutada 
asjaomastes piirkondades pakutavaid 
rahastamisvõimalusi.
Ühispaiknemiskeskused täidavad 
otsustavat osa teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kui terviku kohalike 
ja üleilmsete ühenduste tugevdamises ning 
teevad seda muu hulgas koostöö kaudu 
eeskätt nende piirkondlike ametiasutustega, 
mis osalevad piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
kavandamises ja elluviimises. Peale selle 
saaks tugevdada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja kohalike 
klasterorganisatsioonide vahelisi sidemeid, 
et suurendada VKEde osalemist teadmis-ja 
innovaatikakogukondade tegevuses. Ehkki 
sünergia tekkimise võimalused on erinevad 
ja olenevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teemast, näivad 
paljud ELi algatused ja programmid olevat 
eriti sobilikud ja võimaldavad saada kasu
koostööst ja koordineerimisest. Kuna EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kontseptsiooni põhieesmärk on anda 
lisaväärtust Euroopa olemasolevale 
tippvõimekusele, püüavad praegused ja 
tulevased kogukonnad määratluse kohaselt 

See võimaldab suurendada ka nimetatud 
käsitlusviisi ja liidu ühtekuuluvuspoliitika 
vastastikust toimet, käsitledes 
uuendustegevuse kohalike ja üleilmsete 
aspektide vahelisi seoseid.
Ühispaiknemiskeskused võimaldavad teha
piirkondadeülest ja piiriülest koostööd 
ning tänu oma asukohale saavad nad ära 
kasutada asjaomastes piirkondades 
pakutavaid rahastamisvõimalusi.
Ühispaiknemiskeskused täidavad 
otsustavat osa teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kui terviku kohalike 
ja üleilmsete ühenduste tugevdamises ning 
teevad seda muu hulgas koostöö kaudu 
eeskätt nende piirkondlike ametiasutustega, 
mis osalevad piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
kavandamises ja elluviimises. Peale selle 
saaks tugevdada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja kohalike 
klasterorganisatsioonide vahelisi sidemeid, 
et suurendada VKEde osalemist teadmis-ja 
innovaatikakogukondade tegevuses. Ehkki 
sünergia tekkimise võimalused on erinevad 
ja olenevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teemast, näivad 
paljud ELi algatused ja programmid olevat 
eriti sobilikud ja võimaldavad saada kasu 
koostööst ja koordineerimisest. Kuna EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kontseptsiooni põhieesmärk on anda 
lisaväärtust Euroopa olemasolevale 
tippvõimekusele, püüavad praegused ja 
tulevased kogukonnad määratluse kohaselt 
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uurida neid sünergiavõimalusi sügavuti.
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad lisaväärtust algatustele, mis 
asjaomastes valdkondades juba olemas 
võivad olla, sealhulgas ühise kavandamise 
algatustele, Euroopa 
innovatsioonipartnerlustele ning avaliku ja 
erasektori partnerlustele.

uurida neid sünergiavõimalusi sügavuti.
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad lisaväärtust algatustele, mis 
asjaomastes valdkondades juba olemas 
võivad olla, sealhulgas ühise kavandamise 
algatustele, Euroopa 
innovatsioonipartnerlustele ning avaliku ja 
erasektori partnerlustele. Luuakse 
tagatised topeltrahastamise vältimiseks 
(75% rahastamisest tuleb era-, avaliku 
sektori ja piirkondlikest vahenditest, k.a 
Euroopa programmidest ja 
ühtekuuluvuspoliitikast). Vältida tuleks 
teiste haridusega seotud programmide 
rahastamise vähendamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 1.3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühise kavandamise algatused on 
põhivahend teadusuuringute killustatuse 
kõrvaldamiseks ning peaksid seega tagama 
üleeuroopalise teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teadusbaasi tuuma.
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võivad omakorda kiirendada ja soodustada 
ühise kavandamise algatuste raames 
saavutatud väljapaistvate riiklike 
teadusuuringute tulemuste kasutuselevõttu, 
vähendades sellega innovatsiooni 
valdkonna killustatust. Ühised 
tehnoloogiaalgatused ning äsja loodud 
avaliku ja erasektori partnerlused panevad 
aluse ulatuslike tööstuspõhiste 
teadusuuringute edendamisele ning 
kiirendavad tähtsamate 
tehnoloogiavaldkondade arengut. Teadmis-
ja innovaatikakogukonnad aitavad tagada 
olulised teadusinvesteeringud, et edendada 
tehnosiiret ja tehnoloogiliste lahenduste 
turustamist ning arendada ettevõtlusalase 
võimekuse abil olemasolevate 

Ühise kavandamise algatused on 
põhivahend teadusuuringute killustatuse 
kõrvaldamiseks ning peaksid seega tagama 
üleeuroopalise teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teadusbaasi tuuma.
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
võivad omakorda kiirendada ja soodustada 
ühise kavandamise algatuste raames 
saavutatud väljapaistvate riiklike 
teadusuuringute tulemuste kasutuselevõttu, 
vähendades sellega innovatsiooni 
valdkonna killustatust. Ühised 
tehnoloogiaalgatused ning äsja loodud 
avaliku ja erasektori partnerlused panevad 
aluse ulatuslike tööstuspõhiste 
teadusuuringute edendamisele ning 
kiirendavad tähtsamate 
tehnoloogiavaldkondade arengut. Teadmis-
ja innovaatikakogukonnad aitavad tagada 
olulised teadusinvesteeringud, et edendada 
tehnosiiret ja tehnoloogiliste lahenduste 
turustamist ning arendada ettevõtlusalase 
võimekuse abil olemasolevate 
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ärivõimaluste raames uusi ettevõtteid.
Teadmiste kolmnurga käsitlusviisi kaudu 
täiendab EIT investeeringuid, mida 
Euroopa Teadusnõukogu (ERC) teeb 
maailmatasemel eesliiniuuringutesse, 
võttes selleks arvesse kogu 
innovatsiooniahelat alates ideedest kuni 
kohaldamise ja kasutamiseni ning luues 
Marie Curie programmi teadlastele ja 
programmi „Erasmus kõigile“ 
üliõpilastele lisavõimalusi 
uuendustegevuseks ja ettevõtlusega
kokkupuutumiseks.

ärivõimaluste raames uusi ettevõtteid.
Teadmiste kolmnurga käsitlusviisi kaudu 
täiendab EIT investeeringuid, mida 
Euroopa Teadusnõukogu (ERC) teeb 
maailmatasemel eesliiniuuringutesse, 
võttes selleks arvesse kogu 
innovatsiooniahelat alates ideedest kuni 
kohaldamise ja kasutamiseni, ning tagab 
Euroopa teadusruumi väljaarendamise,
luues teadlastele Marie Sklodowska-Curie 
nimeliste meetmete raames uusi 
võimalusi. Vastastikuses koostoimes 
programmiga „Erasmus kõigile” kasutab 
EIT Euroopa intellektuaalset kapitali 
uute oskuste omandamiseks 
uuendustegevuse ja ettevõtlusega
kokkupuute valdkonnas.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT püüab nendele õppetundidele 
tuginedes tugevdada ja edasi arendada oma 
rolli „investorina“, kes edendab ja 
võimendab Euroopa teadusuuringute, 
ettevõtluse ja kõrghariduse valdkonna 
olemasolevaid tippkeskusi ning soodustab 
nendevahelist pikaajalist süstemaatilist 
koostööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu.

EIT püüab nendele õppetundidele 
tuginedes tugevdada ja edasi arendada oma 
rolli „investorina“, kes edendab ja 
võimendab Euroopa teadusuuringute, 
ettevõtluse ja kõrghariduse valdkonna 
olemasolevaid tippkeskusi ning soodustab 
nendevahelist pikaajalist süstemaatilist 
koostööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu. Seda 
silmas pidades tuleks käivitada kõiki 
suhtlusvahendeid ja -kanaleid kasutavad 
teavituskampaaniad, et tagada nii 
ülikoolidele kui ka tudengitele piisav 
juurdepääs teabele EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade toimimise ja 
tegevusalade kohta.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.1. – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ei 
toetu mitte üksnes oma partnerite 
tipptasemel teadusbaasile, vaid on ka EIT 
haridusalaste ülesannete edendamise ja 
täitmise eestvedajad. Eesmärgiks on anda 
inimestele hariduse kaudu üleilmse 
teadmistepõhise majanduse jaoks vajalikud 
oskused, teadmised ja hoiak. Selleks 
edendab EIT aktiivselt muu hulgas EIT 
märgistusega kraade ning kontrollib nende 
kvaliteetset ja sidusat rakendamist teadmis-
ja innovaatikakogukondades. Selles 
tegevuses kasutavad nad palju 
vastastikuseid eksperdihinnanguid ning 
loovad sidemeid liikmesriikide ja 
kvaliteedi tagamise asutustega. See 
suurendab EIT märgistusega 
kvalifikatsioonide riiklikku ja 
rahvusvahelist tunnustamist ja muudab 
need üleilmselt ligitõmbavamaks ning loob 
samal ajal platvormi rahvusvaheliseks 
koostööks. Edaspidi julgustatakse teadmis-
ja innovaatikakogukondi mitte piirduma 
oma haridusalases tegevuses üksnes 
kraadiõppega, vaid mitmekesistama 
õppeviise, et pakkuda arvukamaid 
innovaatilisi kutsealase arengu võimalusi, 
mis hõlmaks ka juhtimiskoolitust, 
sihtotstarbelisi kursusi ja suvekursusi.
Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
haridusalase tegevuse mõju 
parandamiseks ja suurema hulga 
inimesteni jõudmiseks võivad nad 
kavandada eksperimendi korras 
ülikoolikursuste mooduleid või koolidele 
ettenähtud programme.

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ei 
toetu mitte üksnes oma partnerite 
tipptasemel teadusbaasile, vaid on ka EIT 
haridusalaste ülesannete edendamise ja 
täitmise eestvedajad. Eesmärgiks on anda 
inimestele hariduse kaudu üleilmse 
teadmistepõhise majanduse jaoks vajalikud 
oskused, teadmised ja hoiak. Selleks 
edendab EIT aktiivselt muu hulgas EIT 
märgistusega kraade ning kontrollib nende 
kvaliteetset ja sidusat rakendamist teadmis-
ja innovaatikakogukondades. Selles 
tegevuses kohaldavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad EIT märgisega 
kraadide suhtes terve hulga 
kvaliteedikriteeriumeid (s.t Bologna 
protsessi kohaselt ettevõtlus, mis 
võimaldab akadeemiliste ringkondade ja 
ettevõtjate tihedat sektorite vahelist 
mobiilsust), et hoida kõrgeid akadeemilisi 
standardeid ning lõpptasandil tagada 
Euroopa ülikoolide maine ja prestiiž. 
Lisaks kasutavad nad palju vastastikuseid 
eksperdihinnanguid ning loovad sidemeid 
liikmesriikide ja kvaliteedi tagamise 
asutustega. See suurendab EIT 
märgistusega kvalifikatsioonide riiklikku ja 
rahvusvahelist tunnustamist ja muudab 
need üleilmselt ligitõmbavamaks ning loob 
samal ajal platvormi rahvusvaheliseks 
koostööks. Edaspidi julgustatakse teadmis-
ja innovaatikakogukondi mitte piirduma 
oma haridusalases tegevuses üksnes 
kraadiõppega, vaid mitmekesistama 
õppeviise, et pakkuda arvukamaid 
innovaatilisi kutsealase arengu võimalusi, 
mis hõlmaks ka juhtimiskoolitust, 
sihtotstarbelisi kursusi ja suvekursusi.
Ülikoolid säilitavad ka edaspidi 
akadeemilise vabaduse teadmiste ja 
teadustöö alal ning, püüdes luua 



PE489.612v02-00 14/32 AD\912360ET.doc

ET

sünergiaid ettevõtete huvidega, kannavad 
hoolt oma ülikooli õppekava kaitsmise 
eest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.1. – lõik 5 – taane 2 a (uus) (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kehtestab EIT märgisega kraadidele 
kriteeriumid, et tagada nende 
akadeemiline kehtivus ja kõrged 
standardid;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.1. – lõik 5 – taane 3 (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kehtestab EIT märgistusega 
kvalifikatsioonide joaks vastastikuste 
eksperdihinnangute süsteemi ning loob 
sidemed liikmesriikide ja rahvusvaheliste 
kvaliteedi tagamise asutustega.

 tagab aktiivselt järjepidevuse ja 
samaväärsuse üle kogu EIT, kehtestades 
EIT märgistusega kvalifikatsioonide joaks 
vastastikuste eksperdihinnangute süsteemi 
ning loob sidemed liikmesriikide ja 
rahvusvaheliste kvaliteedi tagamise 
asutustega;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.1. – lõik 5 – taane 4 (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 julgustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pakkuma 
mitmekesisemaid haridus- ja 
koolitustegevusi.

 julgustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pakkuma 
mitmekesisemaid haridus- ja 
koolitustegevusi, eelkõige tegevusi, mille 
eesmärk on anda teadmis- ja 
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innovaatikakogukondadele võimalus 
jagada teadmisi asutustega, kes võivad 
olla huvitatud tulevastes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades osalemisest, ja 
suurendama teadlikkust kõnealustest 
haridusprogrammidest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.1. – lõik 5 – taane 4 a (uus) (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kutsub teadmis- ja 
innovaatikakogukondi üles andma 
tudengitele asjakohast teavet teises 
liikmesriigis omandatud kraadide 
tunnustamise kohta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.1. – lõik 5 – taane 4 b (uus) (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 määrab kindlaks diplomite ja kraadide 
ühise Euroopa tasandi 
akrediteerimisprotsessi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõju suurendamiseks ja innovatsiooni 
soodustamiseks ühiskondlike probleemide 
uutes valdkondades loob EIT järk-järgult 
juurde uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Sealjuures järgib ta 
pideva arengu kurssi ning tagab sellega, et 

Mõju suurendamiseks ja innovatsiooni 
soodustamiseks ühiskondlike probleemide 
uutes valdkondades loob EIT järk-järgult 
juurde uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Sealjuures järgib ta 
pideva arengu kurssi ning tagab sellega, et 
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eelmistes voorudes saadud kogemusi 
võetaks nõuetekohaselt arvesse ning et 
teadmis- ja innovaatikakogukondi 
asutataks ainult nendes valdkondades, kus 
on selged innovatsioonivõimalused ja 
olemas tippvõimekus, millele toetuda. 
Seepärast luuakse ajavahemikus 2014–
2020 uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi kahes etapis: nii 
2014. kui ka 2018. aastal luuakse kolm 
teadmis- ja innovaatikakogukonda, mille 
tulemusel on neid nimetatud ajavahemiku 
lõpus ELis kokku üheksa (mis tähendab 
40–50 ühispaiknemiskeskuse loomist kogu 
ELis). Uues teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessis, 
mis leiab tõenäoliselt aset 2018. aastal, 
arvestatakse suurel määral EIT ning loodud 
teadmis- ja innovaatikakogukondade kohta 
tehtud põhjalikku välishinnangut, mis 
hõlmab muu hulgas teadmis- ja 
innovaatikakogukondade majandusliku ja 
ühiskondliku mõju analüüsi ja hinnangut 
selle kohta, mil määral aitavad nad täita 
EIT eesmärki suurendada ELi ja 
liikmesriikide innovatsioonivõimet, ning 
samuti arvestatakse raamprogrammi 
Horisont 2020 hindamise tulemusi.

eelmistes voorudes saadud kogemusi 
võetaks nõuetekohaselt arvesse ning et 
teadmis- ja innovaatikakogukondi 
asutataks ainult nendes teematilistes
valdkondades, kus on selged 
innovatsioonivõimalused ja mis avaldavad 
märkimisväärset sotsiaalset mõju, samuti 
on olemas tippvõimekus, millele toetuda. 
Seepärast luuakse ajavahemikus 2014–
2020 uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi kahes etapis: nii 
2014. kui ka 2018. aastal luuakse kolm 
teadmis- ja innovaatikakogukonda, mille 
tulemusel on neid nimetatud ajavahemiku 
lõpus ELis kokku üheksa (mis tähendab 
40–50 ühispaiknemiskeskuse loomist kogu 
ELis). Uues teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessis, 
mis leiab tõenäoliselt aset 2018. aastal, 
arvestatakse suurel määral EIT ning loodud 
teadmis- ja innovaatikakogukondade kohta 
tehtud põhjalikku välishinnangut, mis 
hõlmab muu hulgas teadmis- ja 
innovaatikakogukondade majandusliku ja 
ühiskondliku mõju analüüsi ja hinnangut 
selle kohta, mil määral aitavad nad täita 
EIT eesmärki suurendada ELi ja 
liikmesriikide innovatsioonivõimet, ning 
samuti arvestatakse raamprogrammi 
Horisont 2020 hindamise tulemusi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uued teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
luuakse oluliste ühiskondlike probleemide
valdkonnas, millel on tõeline 
innovatsioonipotentsiaal. EIT aitab sellega 
täielikult täita ELi poliitika üldisi 
eesmärke, eriti raamprogrammi Horisont 
2020 omi, mille raames on välja toodud 

Uued teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
luuakse oluliste ühiskondlike probleemide
temaatilistes valdkondades, millel on 
tõeline innovatsioonipotentsiaal. EIT aitab 
sellega täielikult täita ELi poliitika üldisi 
eesmärke, eriti raamprogrammi Horisont 
2020 omi, mille raames on välja toodud 
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arvukad ühiskondlikud probleemid, ning 
rakendada progressi võimaldavaid ja 
tööstustehnoloogiaid. Eesmärk on luua 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
teemavaldkondades, mida saab nende 
ulatuse ja keerukuse tõttu käsitleda üksnes 
eriala-, piiri- ja sektoriülese käsitlusviisi 
abil. Teemavaldkondade valik peab 
seetõttu lähtuma põhjalikust analüüsist, et 
selgitada välja, kas teadmis- ja 
innovaatikakogukond loob selles tõelist 
lisaväärtust ning avaldab head mõju 
majandusele ja ühiskonnale.

arvukad ühiskondlikud probleemid.
Eesmärk on luua teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad 
teemavaldkondades, mida saab nende 
ulatuse ja keerukuse tõttu käsitleda üksnes 
eriala-, piiri- ja sektoriülese käsitlusviisi 
abil. Teemavaldkondade valik peab 
seetõttu lähtuma põhjalikust analüüsist, et 
selgitada välja, kas teadmis- ja 
innovaatikakogukond loob selles tõelist 
lisaväärtust ning avaldab head mõju 
majandusele ja ühiskonnale. Uutele 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
eraldatakse vahendeid konkursi alusel, 
võttes arvesse projektide kvaliteeti ja 
potentsiaali ning tagades igale teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale asjakohase 
rahastuse, mis võimaldab tulemuslikku 
innovatsiooni.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2 – lõik 3 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 vajadus kasutada erialadevahelist 
käsitlusviisi ja töötada välja uut tüüpi 
erialadevahelisi õppeprogramme;

 vajadus kasutada erialadevahelist 
käsitlusviisi ja julgustada ülikoole 
töötama välja uut tüüpi erialadevahelisi 
õppeprogramme;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT projektis ja laiema sidusrühma esitatud 
teemade hindamine näitas selgelt, et mõju, 
mida teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamine võiks avaldada, on erinev.
Seetõttu jäeti mitu teemat täielikult kõrvale
ning osa neist täpsustati, et need vastaksid 
paremini asjaomase valdkonna eripäradele 

EIT projektis ja laiema sidusrühma esitatud 
teemade hindamine näitas selgelt, et mõju, 
mida teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamine võiks avaldada, on erinev.
Seetõttu jäeti mitu teemat täielikult kõrvale
ning osa neist täpsustati, et need vastaksid 
paremini asjaomase valdkonna eripäradele 
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nii Euroopa kui ka maailma kontekstis. nii Euroopa kui ka maailma kontekstis.
Tulevaste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul tuleb 
arvesse võtta korrapäraselt hinnatava 
teaduspotentsiaali arengut ja uue 
innovatsioonidünaamika esilekerkimist 
sektorites, mis praegu veel kõrvale jäävad, 
kuid mis kriteeriumidele vastavad (näiteks 
merenduse valdkonnas).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamisega on võimalik luua enim
lisaväärtust olemasolevatele meetmetele 
ning anda uuendustegevusele tõeline tõuge 
järgmistes teemavaldkondades:

Uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamisega on võimalik luua lisaväärtust 
olemasolevatele meetmetele ning anda 
uuendustegevusele tõeline tõuge järgmistes 
teemavaldkondades. Käesolev loetelu on 
siiski lõplikult tulevastesse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse valitavate 
teemavaldkondade osas puhtalt 
soovituslik:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise, 2018. aasta etapi puhul kaalutakse
ülejäänud teemasid (linnaline liikuvus, 
lisaväärtusega tootmine ja arukad 
turvalised ühiskonnad), võttes seejuures
arvesse tulevikus ilmneda võivaid uusi ja 
ettenägematuid probleeme.

Teise, 2018. aasta etapi puhul võidakse 
kaaluda ülejäänud teemasid eespool 
toodud loetelust (linnaline liikuvus, 
lisaväärtusega tootmine ja arukad 
turvalised ühiskonnad) koos teiste 
teemadega, mis võtavad arvesse tulevikus 
ilmneda võivaid uusi ja ettenägematuid 
probleeme.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka 
humanitaarteaduste rollile kõrghariduses, 
kuna need annavad olulise panuse nii 
majandusellu kui ka Euroopa kultuuri ja 
pärandi edendamisse. Seoses sellega ei 
tohiks humanitaarteadusi tulevaste 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
temaatiliste valdkondade valikul kõrvale 
jätta või unustada.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 10 – taane 1 a (uus) (lahtri sees) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 konsulteerib enne 2018. aastal teadmis-
ja innovaatikakogukondade kolmanda 
lainega hõlmatavate teemavaldkondade 
üle otsustamist täielikult kõigi huvitatud 
sidusrühmadega, sealhulgas – ülikoolide, 
ettevõtete, ettevõtjate ja teaduskeskuste 
kõrval – ka kodanikuühiskonna, kohaliku 
omavalitsuse ja asjaomaste valitsusväliste 
organisatsioonidega;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 10 – taane 1 b (uus) (lahtri sees) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 teeb kõik endast oleneva, tagamaks, et 
tulevastest teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
valikumenetlustest teavitataks võimalikult 
paljusid potentsiaalselt huvitatud 
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osapooli. Potentsiaalselt huvitatud 
osapooltele antakse kogu vajalik teave, et 
nad saaksid kaaluda, kas ja millise 
panuse nad saaksid anda. Seoses sellega 
tuleb pöörata erilist tähelepanu 
valdkondadele ja piirkondadele, mis ei ole 
seni olemasolevatesse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse osalejaid 
andnud;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.1.2. – lõik 10 – taane 2 a (uus) (lahtri sees) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 tagab, et sotsiaalne aspekt oleks 
teadmis- ja innovaatikakogukondades 
esmatähtis kriteerium ning iga 
ühiskondliku probleemi puhul nähtav.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esialgses etapis keskendus EIT peamiselt 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
loomisele. Ehkki olemasolevate 
tippkeskuste edendamine on EIT 
konkreetne eesmärk, tuleb EIT-l tagada, et
ta tegevus oleks kasulik ka liidu nendes 
valdkondades, mis teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega otseselt seotud 
ei ole. Seepärast on EIT jaoks väga oluline 
edendada aktiivselt heade tavade levitamist 
teadmiste kolmnurga lõimimise nimel, et 
kujundada ühist innovatsiooni ja teadmiste 
jagamise kultuuri.

Oma esialgse etapi vältel keskendus EIT 
peamiselt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomisele. Ehkki 
olemasolevate tippkeskuste edendamine –
või uute loomise soodustamine – on EIT 
konkreetne eesmärk, tuleb EIT-l tagada, et 
ta tegevus oleks kasulik ka liidu nendes 
valdkondades, mis teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega otseselt seotud 
ei ole. Peale selle on hädavajalik, et EIT 
suurendaks oma nähtavust teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse seni 
kaasamata ning esmajoones seda laadi 
ühisettevõtmistes vähem kogenud 
liikmesriikide jaoks. Alati peab 
kohaldama tippvõimekuse kriteeriumit, 
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nagu ka subsidiaarsuse põhimõtet. 
Seepärast on EIT jaoks väga oluline 
edendada aktiivselt heade tavade levitamist 
teadmiste kolmnurga lõimimise nimel, nt 
avaldada teadusuuringute ja avatud 
teadustegevuse tulemusi, et kujundada 
ühist innovatsiooni ja teadmiste jagamise 
kultuuri.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal.
Heade tavade väljaselgitamise, 
analüüsimise ja jagamisega ning teadmis-
ja innovaatikakogukondade uute juhtimis-
ja rahastamismudelitega püüab EIT tagada, 
et EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks inimeste ja 
institutsioonide huvides, sealhulgas nende 
huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt ei osale.

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal.
Heade tavade väljaselgitamise, 
analüüsimise ja jagamisega ning teadmis-
ja innovaatikakogukondade uute juhtimis-
ja rahastamismudelitega püüab EIT tagada, 
et EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks inimeste, 
eraettevõtjate ja institutsioonide huvides, 
sealhulgas nende huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt ei osale.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT võib täita otsustavat osa teadmis- ja 
innovaatikakogukondade erinevate 
käsitlusviiside ühendamisel ning teha nii, 
et neid saaks kanda edasi ka 
valdkondadesse, mille innovatsioonivõime 
on väike ja mis muidu EIT kogemusi 

EIT võib täita otsustavat osa teadmis- ja 
innovaatikakogukondade erinevate 
käsitlusviiside ühendamisel ning teha nii, 
et neid saaks kanda edasi ka temaatilistesse
valdkondadesse, mille innovatsioonivõime 
on väike ja mis muidu EIT kogemusi 
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kasutada ei saaks. Niisuguse abistava 
tegevusega kiirendatakse tänu EIT 
kasulikele kogemustele nimetatud 
valdkondade innovatsioonivõime arengut.
Kõnealuse tegevuse tulusus võib olla väga 
suur, sest selle aluseks on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade töö.

kasutada ei saaks. Niisuguse abistava 
tegevusega kiirendatakse tänu EIT 
kasulikele kogemustele nimetatud 
valdkondade innovatsioonivõime arengut.
Kõnealuse tegevuse tulusus võib olla väga 
suur, sest selle aluseks on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade töö. Sellega 
seoses on väga tähtis, et innovatsiooni 
põhimõtet rakendataks ka akadeemilistes 
valdkondades, mis võivad luua ideid ja 
kontseptsioone või uut materiaalset 
tõestusmaterjali seoses Euroopa kultuuri 
mineviku ja tänapäevaga.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andekad inimesed on eduka innovatsiooni
süda. EIT üks esmaseid ülesandeid on anda 
andekatele inimestele võimalus kasutada 
täielikult ära oma potentsiaal ning luua 
nende viljakaks tegutsemiseks soodne 
keskkond. Niisuguseid keskkondi loob EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kaudu, kuid tal tuleb neid täiendada 
strateegiatega, mille abil meelitada ligi ja 
kaasata parimaid talente väljastpoolt 
teadmis- ja innovaatikakogukondi.

Andekad inimesed, kui neile antakse 
asjakohane haridus ja pakutakse tööd 
inspireerivates tingimustes, on eduka
teadustöö süda ning avatud 
innovatsioonile. EIT üks esmaseid 
ülesandeid on anda andekatele inimestele 
võimalus kasutada täielikult ära oma 
potentsiaal ning luua nende viljakaks 
tegutsemiseks soodne keskkond.
Niisuguseid keskkondi loob EIT teadmis-
ja innovaatikakogukondade kaudu, kuid tal 
tuleb neid täiendada strateegiatega, mille 
abil meelitada ligi ja kaasata parimaid 
talente väljastpoolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondi.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT etendab konkreetset rolli ka 
väljastpoolt ELi pärit talentide 

EIT etendab konkreetset rolli ka 
väljastpoolt ELi pärit talentide 
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ligimeelitamises. Usaldusväärse 
kaubamärgi ja oluliste rahvusvaheliste 
partneritega soodsate strateegiliste 
sidemete loomise abil võib EIT muuta 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
partnerid ligitõmbavamaks. EIT peaks 
tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega töötama välja 
jõulise rahvusvahelise strateegia, et 
selgitada välja asjaomased kontaktisikud ja 
võimalikud partnerid ning looma nendega 
sidemed. Seda arvestades peaksid EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kasutama täielikult ära ELi asjaomaseid 
programme, nagu programm „Erasmus 
kõigile“ ja Marie Curie nimeline meede.
Lisaks saab EIT soodustada teadmiste 
jagamist, juhendamist ja võrgustike 
loomist, julgustades looma EIT vilistlaste 
võrgustikku.

ligimeelitamises. Usaldusväärse 
kaubamärgi ja oluliste rahvusvaheliste 
partneritega soodsate strateegiliste 
sidemete loomise abil võib EIT muuta 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
partnerid ligitõmbavamaks. EIT peaks 
tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega töötama välja 
jõulise rahvusvahelise strateegia, et 
selgitada välja asjaomased kontaktisikud ja 
võimalikud partnerid ning looma nendega 
sidemed. Seda arvestades peaksid EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kasutama täielikult ära ELi asjaomaseid 
programme, nagu programm „Erasmus 
kõigile“ ja Marie Curie nimeline meede.
Tagatakse EIT täiendavus kõigi teiste 
olemasolevate haridus- ja 
teadusprogrammide (Euroopa 
Teadusuuringute Nõukogu, 
Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa 
innovatsioonipartnerlus, 
teadmusühendused jmt) suhtes. Lisaks 
saab EIT soodustada teadmiste jagamist, 
juhendamist ja võrgustike loomist, 
julgustades looma EIT vilistlaste 
võrgustikku. Samuti võiks EIT aidata selle 
ülesande täitmisele kaasa, toetades 
Euroopa kultuuriga – maailmale alati 
huvi pakkunud teemaga – seotud 
uurimisvaldkondi. 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2. – lõik 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peavad tagama, 
et magistri- või doktoriõppe 
programmidest saadud teadusuuringute 
tulemused ja nende rakendused, samuti 
nende egiidi all saavutatud tulemused ja 
rakendused, avaldataks vastavalt, et 
panustada rahvusvahelisse akadeemilisse 
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arutellu.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2. – lõik 9 – taane 1 (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 kehtestab tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega kava („EIT 
kaaslased”), mis võimaldab EList ja mujalt 
pärit väga andekatel inimestel osaleda 
teatud ajal teadmis- ja 
innovaatikakogukonna 
ühispaiknemiskeskuste tegevuses, millest 
saavad kasu mõlemad pooled;

 kehtestab tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega kava („EIT 
kaaslased”), mis võimaldab väga 
erinevatel tudengitel, teadlastel, 
akadeemikutel, õppejõududel ja
ettevõtjatel kõigist uurimis- ja 
ettevõtlusvaldkondadest kogu liidust, kes 
praegu teadmis- ja 
innovaatikakogukondades ei osale, liidust 
ja mujalt pärit väga andekatel inimestel 
osaleda teatud ajal teadmis- ja 
innovaatikakogukonna 
ühispaiknemiskeskuste tegevuses, millest 
saavad kasu mõlemad pooled ning mis 
aitab tõsta teadlikkust teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevustest ja 
parandada üldiselt EIT nähtavust;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2. – lõik 9 – taane 1 a (uus) (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 loob liidu ülikoolide tipptaset, koostööd 
ja ühisprojekte soodustava platvormi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2. – lõik 9 – taane 2 (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 loob veebipõhise vahendi või kohandab  loob veebipõhise vahendi või kohandab 
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olemasolevat vahendit vastavalt 
vajadustele, et tagada platvorm teadmiste 
jagamiseks ning EITga seotud võrgustike 
loomiseks;

olemasolevat vahendit vastavalt 
vajadustele, et tagada platvorm teadmiste 
jagamiseks ning EITga seotud võrgustike 
loomiseks; seda vahendit kasutatakse 
selleks, et innustada praegu 
olemasolevates teadmis- ja 
innovaatikakogukondades mitteosalevaid 
tudengeid, teadlasi, akadeemikuid, 
õppejõude ja ettevõtjaid tutvuma teadmis-
ja innovaatikakogukondade parasjagu 
käimasoleva tööga ja plaanidega 
tulevasteks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade laineteks ning 
võtma neist õppust;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2. – lõik 9 – taane 2 a (uus) (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 töötab välja vahendid, mis hõlbustavad 
konkreetse valdkonna või 
teadusuuringutega seonduvate 
intellektuaalomandi õiguste 
kindlakstegemist ning nende omandamist, 
loovutamist või üleandmist vastavalt 
juhtumile ja osaliste vajadustele;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.2. – lõik 9 – taane 4 (lahtri sees)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 loob süsteemi, mis võimaldab muuta 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kogemused ja edulood ELi üldisele 
innovaatikakogukonnale ja ka teistele 
kättesaadavaks. Selle raames võidakse 
luua EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonna haridus- ja 
koolitustegevuse õppematerjalide varamu, 

 loob süsteemi, mis võimaldab muuta 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kogemused ja edulood ELi üldisele 
innovaatikakogukonnale ja ka teistele 
kättesaadavaks. Selle raames luuakse EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukonna 
haridus- ja koolitustegevuse 
õppematerjalide varamu, millele on kõigil 
juurdepääs ning mis tehakse 
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millele on kõigil juurdepääs. kättesaadavaks ülikoolidele ja 
kõrgharidusasutustele kogu liidus.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.3. – lõik 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon on suurendanud oma 
jõupingutusi EIT toetamisel tulemustele 
suunatud kindla ja tugeva 
järelevalvesüsteemi loomisel. See 
järelevalvesüsteem tagab EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
täieliku aruandluskohustuse, vahendite 
kvaliteedi ja osalemise raamprogrammi 
Horisont 2020 prioriteetide saavutamisel 
ning pakub samal ajal teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele äritegevuses 
piisaval määral paindlikkust. See 
võimaldab EIT-l arendada välja oskuse 
koguda ja analüüsida teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tulemusi, mõõta 
EIT tulemuslikkust oma eesmärkide 
täitmisel ning võrrelda EIT-d ning teadmis-
ja innovaatikakogukondi parimate Euroopa 
ja rahvusvaheliste tavade taustal. Süsteem 
luuakse paindlikul viisil ja vajadusel 
kohandatakse seda vastavalt EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevusalade arengule ja suurenevale 
arvule. Järgides sõltumatu välishindamise 
soovitusi ja raamprogrammi Horisont 2020 
üldisi järelevalvesätteid on komisjon teinud 
koos EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ettepaneku 
luua tulemustele suunatud EIT 
tulemuslikkuse järelevalve süsteem, mis 
käsitleb nelja tegevustasandit.

Komisjon on suurendanud oma 
jõupingutusi EIT toetamisel tulemustele 
suunatud kindla ja tugeva 
järelevalvesüsteemi loomisel. See 
järelevalvesüsteem tagab EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
täieliku aruandluskohustuse, vahendite 
kvaliteedi ja osalemise raamprogrammi 
Horisont 2020 prioriteetide saavutamisel 
ning pakub samal ajal teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele teadus- ja
äritegevuses piisaval määral paindlikkust.
See võimaldab EIT-l arendada välja oskuse 
koguda ja analüüsida teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tulemusi, mõõta 
EIT tulemuslikkust oma eesmärkide 
täitmisel ning võrrelda EIT-d ning teadmis-
ja innovaatikakogukondi parimate Euroopa 
ja rahvusvaheliste tavade taustal. Süsteem 
luuakse paindlikul viisil ja vajadusel 
kohandatakse seda vastavalt EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevusalade arengule ja suurenevale 
arvule. Järgides sõltumatu välishindamise 
soovitusi ja raamprogrammi Horisont 2020 
üldisi järelevalvesätteid on komisjon teinud 
koos EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ettepaneku 
luua tulemustele suunatud EIT 
tulemuslikkuse järelevalve süsteem, mis 
käsitleb nelja tegevustasandit.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.3. – lõik 5 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 EIT tasand: EIT kui tõhusa ja tulemusliku 
ELi institutsiooni tulemuslikkuse 
hindamine. Mõõtmise aluseks on teadmis-
ja innovaatikakogukondadele antav toetus, 
tema teavitus-, levitamis- ja rahvusvahelise 
tegevuse intensiivsus ja ulatus, lihtsustatud 
menetluste rakendamise võime.

 EIT tasand: EIT kui tõhusa ja tulemusliku 
ELi institutsiooni tulemuslikkuse 
hindamine. Mõõtmise aluseks on teadmis-
ja innovaatikakogukondadele antav toetus, 
tema teavitus-, levitamis- ja rahvusvahelise 
tegevuse intensiivsus ja ulatus, lihtsustatud 
menetluste rakendamise võime ning 
tippkeskuste loomise soodustamine kui 
teaduse ja innovatsiooni laiendamise 
meetod kogu liidus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.3. – lõik 5 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
vaheline tasand: järelevalve kõikide 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
osalemise üle eraldiseisvas mehhanismis
(nt EIT tulemustabelis) kindlaksmääratud 
strateegiliste eesmärkide saavutamisel.

 Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
vaheline tasand: järelevalve kõikide 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
osalemise üle eraldiseisvas mehhanismis
(nt EIT tulemustabelis) kindlaksmääratud 
strateegiliste eesmärkide saavutamisel ning 
interdistsiplinaarse teadustöö 
soodustamisel uute uurimis- ja 
innovatsioonivaldkondade loomise 
tugevdamise ja alalhoidmise meetodina.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2.3. – lõik 5 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tasand: iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tulemuslikkuse 

 Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tasand: iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tulemuslikkuse 
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järelevalve kogukonna äriplaanis sätestatud 
konkreetsete eesmärkide ja tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondadel on erinevad 
ärimudelid ja turud ning seega ka erinevad 
tööstusliku tulemuslikkuse põhinäitajad, 
millel on keskne roll iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna edukal haldamisel.

järelevalve kogukonna äriplaanis sätestatud 
konkreetsete eesmärkide ja tulemuslikkuse 
põhinäitajate alusel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondadel on erinevad 
ärimudelid ja turud ning seega ka erinevad 
tööstusliku tulemuslikkuse põhinäitajad, 
millel on keskne roll iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna edukal haldamisel.
Peale selle soodustatakse EIT ühe 
tegevusalana ühispaiknemiskeskuste 
loomist tegevuste laiendamise ning 
kohaliku, piirkondliku või riikliku tasandi 
koostöö idee edendamise vahendina.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3.1. – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määravateks teguriteks on sealjuures 
juhatuse suurus ja koosseis ning 
menetluskord. Põhimõte, et juhatusse 
kuuluvad sõltumatud liikmed ja vähesed 
teadmis- ja innovaatikakogukondi 
esindavad valitud liikmed, on tõestanud 
oma väärtust ning võimaldab koguda 
eksperditeadmisi kogu teadmiste 
kolmnurgast. Esialgne mudel, mille 
kohaselt kuulus juhatusse 18 valitud liiget, 
kellele hiljem lisandus veel neli teadmis- ja 
innovaatikakogukonna esindajat, osutus 
piiratuks. Juhatuse liikmete arvu 
vähendamine muudab otsuste tegemise 
tõhusamaks ja vähendab halduskulusid.
Tõhusust aitab suurendada ka see, kui EIT 
juhatus keskendub uuesti oma kesksele 
rollile – strateegilisele juhtimisele. Sidusust 
ELi muude algatustega saab parandada 
sisutihedamate konsultatsioonide abil 
Euroopa Komisjoniga EIT kolmeaastase 
tööprogrammi üle. Teave EIT ja teadmis-
ja innovatsioonikogukondade kohta EIT 
kolmeaastases tööprogrammis võimaldab 
hinnata ja tagada täiendavust programmi 
Horisont 2020 muude osade ning muude 

Määravateks teguriteks on sealjuures 
juhatuse suurus ja koosseis ning 
menetluskord. Põhimõte, et juhatusse 
kuuluvad sõltumatud liikmed ja vähesed 
teadmis- ja innovaatikakogukondi 
esindavad valitud liikmed, on tõestanud 
oma väärtust ning võimaldab koguda 
eksperditeadmisi kogu teadmiste 
kolmnurgast. Esialgne mudel, mille 
kohaselt kuulus juhatusse 18 valitud liiget, 
kellele hiljem lisandus veel neli teadmis- ja 
innovaatikakogukonna esindajat, osutus 
piiratuks. Juhatuse liikmete arvu 
vähendamine muudab otsuste tegemise 
tõhusamaks ja vähendab halduskulusid.
Tõhusust aitab suurendada ka see, kui EIT 
juhatus keskendub uuesti oma kesksele 
rollile – strateegilisele juhtimisele. Selleks 
võiks peamiselt akadeemilise strateegia 
ning haridustavadega seotud küsimustes 
väga kasulik olla juhatusele väärtuslikku 
abi ja nõu andev akadeemiliste ekspertide 
komisjon, mille ülesandeks oleks teostada 
järelevalvet programmide sisu, 
kvaliteedikriteeriumide ning sotsiaalsete 
ja kultuuriliste aspektide üle. Sidusust ELi 



AD\912360ET.doc 29/32 PE489.612v02-00

ET

liidu poliitiliste strateegiate ja vahenditega.
Kõik need muudatused on lisatud 
strateegilise innovatsioonikavaga 
kaasnevasse muudetud EIT määrusesse.

muude algatustega saab parandada 
sisutihedamate konsultatsioonide abil 
Euroopa Komisjoniga EIT kolmeaastase 
tööprogrammi üle. Teave EIT ja teadmis-
ja innovatsioonikogukondade kohta EIT 
kolmeaastases tööprogrammis võimaldab 
hinnata ja tagada täiendavust programmi 
Horisont 2020 muude osade ning muude 
liidu poliitiliste strateegiate ja vahenditega.
Kõik need muudatused on lisatud 
strateegilise innovatsioonikavaga 
kaasnevasse muudetud EIT määrusesse.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3.2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirdumata pelgalt juhtimisrolliga, muudab 
EIT peakorter oma tööülesanded 
optimaalseks, et tagada seeläbi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimad 
võimalikud tulemused ning muuta head 
tulemused laiemalt kättesaadavaks.
Tõhusust on võimalik suurendada pigem 
arvukate tsentraliseeritud teenuste ja 
ülesannetega kui iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tasandil eraldi.
Ehkki nende tegevusvaldkonnad on 
erinevad, on paljud elemendid 
valdkondadevahelise olemusega ja just seal 
saab EIT luua reaalset lisaväärtust. Tänu 
teadmiste levitaja rollile võib EIT 
peakorter saada teabe edastajaks ja 
leidlikuks vahendajaks ning edendada 
näiteks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelisi vahetusi 
ja vastastikust õppimist, hõlbustada 
sidemeid EIT institutsioonide ja teiste 
tähtsamate organisatsioonidega, nagu 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD), või käsitleda 
konkreetseid valdkondadevahelisi 
teemasid, nagu nõustamine
intellektuaalomandi küsimustes, tehno- ja 

Piirdumata pelgalt juhtimisrolliga, muudab 
EIT peakorter oma tööülesanded 
optimaalseks, et tagada seeläbi teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimad 
võimalikud tulemused ning muuta head 
tulemused laiemalt kättesaadavaks.
Tõhusust on võimalik suurendada pigem 
arvukate tsentraliseeritud teenuste ja 
ülesannetega kui iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna tasandil eraldi.
Ehkki nende tegevusvaldkonnad on 
erinevad, on paljud elemendid 
valdkondadevahelise olemusega ja just seal 
saab EIT luua reaalset lisaväärtust. Tänu 
teadmiste levitaja rollile võib EIT 
peakorter saada teabe edastajaks ja 
leidlikuks vahendajaks ning edendada 
näiteks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelisi vahetusi, 
läbipaistvust ja teabe kättesaadavaks 
tegemist (sh tööstusomandi õiguste 
valdkonnas), arendada vastastikust 
õppimist ning hõlbustada sidemeid ELi
institutsioonide ja teiste tähtsamate 
organisatsioonidega, nagu 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD). EIT võib
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teadmussiire, võrdlemine parimate 
rahvusvaheliste tavadega või tuleviku-
uuringute korraldamine ja prognoosimine, 
et selgitada välja EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulevased suunad.
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid koos 
otsustama, millises valdkonnas neid 
ülesandeid kõige tõhusamalt täita saab.
Selleks on väga oluline, et EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kehtestaksid püsivad mehhanismid 
süsteemseks koostööks 
valdkondadevahelistes küsimustes.

käsitleda konkreetseid valdkondadevahelisi 
teemasid, nagu nõustamine avatud 
teadusuuringute, teadusalaste 
koostööprojektide, intellektuaalomandit 
käsitlevate õigusaktide ja konkurentsi 
alaste õigusaktide valdkonnas, tehno- ja 
teadmussiire, võrdlemine parimate 
rahvusvaheliste tavadega või tuleviku-
uuringute korraldamine ja prognoosimine, 
et selgitada välja EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulevased suunad.
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid koos 
otsustama, millises valdkonnas neid 
ülesandeid kõige tõhusamalt täita saab.
Selleks on väga oluline, et EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kehtestaksid püsivad mehhanismid 
süsteemseks koostööks 
valdkondadevahelistes küsimustes.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 2 – osa 4 – lõik 1 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 ta soodustab rahvusvahelist 
arengukoostööd, et suurendada 
toiduainete tootmist ning parandada 
toitumisvaldkonna ja toiduainesektori 
taset ja kvaliteeti.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – osa 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ta teeks ka koostööd konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi 
ökoinnovatsiooni turustamisprojektidega, 
mille puhul ringlussevõtt on üks 
prioriteetseid valdkondi. Neid kogemusi 

Ta teeks ka koostööd konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi 
ökoinnovatsiooni turustamisprojektidega, 
mille puhul ringlussevõtt on üks 
prioriteetseid valdkondi. Neid kogemusi 
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võetakse arvesse raamprogrammis 
Horisont 2020 seoses kliimameetmeid, 
ressursitõhusust ja toorainete 
jätkusuutlikku tarnimist käsitlevate 
ühiskondlike probleemidega.

võetakse arvesse raamprogrammis 
Horisont 2020 seoses kliimameetmeid, 
ressursitõhusust ja toorainete 
jätkusuutlikku tarnimist käsitlevate 
ühiskondlike probleemidega, ergutades 
võtma kultuuripärandi jaoks kasutusele 
materjale, mis aja mõjudele paremini 
vastu peavad.
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