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Muudatusettepanek 1
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et innovatsiooni tuleks 
kasutada ühiskonna probleemide 
lahendamiseks, rõhutab tähtsust, mis on 
partnerlusel katseprojektina 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamise 
valdkonnas, ja on seisukohal, et sarnaseid
innovatsioonialaseid partnerlusi tuleb
luua ka muude tähtsate tervise- ja 
sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, ning teeb ettepaneku 
kasutada paljude liikmesriikide pädevust 
algatada partnerlusi teistest kiiremini;

1. on seisukohal, et innovatsiooni tuleks 
kasutada selliste ühiskonna probleemide 
lahendamiseks nagu kliimamuutus, 
loodusvarade ja energia kasutamise 
tõhusus ning demograafilised muutused, 
rõhutab sünergia efekti tähtsust 
uuendusliku tööhõivepoliitika ja säästvaks 
arenguks innovatsioonialaste oskuste
arendamise vahel ühiskonna ees seisvate
tähtsate probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, ning teeb ettepaneku 
kasutada paljude liikmesriikide pädevust 
algatada uuenduslikke partnerlusi, nagu 
on Soome näide pilootpartnerlusest 
aktiivse ja tervisliku vananemise 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et innovatsiooni tuleks 
kasutada ühiskonna probleemide 
lahendamiseks, rõhutab tähtsust, mis on 
partnerlusel katseprojektina täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamise valdkonnas, ja on 
seisukohal, et sarnaseid 
innovatsioonialaseid partnerlusi tuleb luua 
ka muude tähtsate tervise- ja sotsiaalsete 

1. on seisukohal, et vaja on suurendada 
arusaamist ühiskonna ees olevatest 
probleemidest ja et innovatsiooni tuleks 
kasutada ühiskonna probleemide 
lahendamiseks, rõhutab tähtsust, mis on 
partnerlusel katseprojektina täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamise valdkonnas, ja on 
seisukohal, et sarnaseid 
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probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, ning teeb ettepaneku 
kasutada paljude liikmesriikide pädevust 
algatada partnerlusi teistest kiiremini;

innovatsioonialaseid partnerlusi tuleb luua 
ka muude tähtsate tervise- ja sotsiaalsete 
probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, nagu näiteks 
mitmesugused kahjulikud sõltuvused, 
vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, ning teeb 
ettepaneku kasutada paljude liikmesriikide 
pädevust algatada partnerlusi teistest 
kiiremini;

Or. fi

Muudatusettepanek 3
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et innovatsiooni tuleks 
kasutada ühiskonna probleemide
lahendamiseks, rõhutab tähtsust, mis on 
partnerlusel katseprojektina täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamise valdkonnas, ja on 
seisukohal, et sarnaseid 
innovatsioonialaseid partnerlusi tuleb luua 
ka muude tähtsate tervise- ja sotsiaalsete
probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, ning teeb ettepaneku 
kasutada paljude liikmesriikide pädevust 
algatada partnerlusi teistest kiiremini;

1. on seisukohal, et innovatsiooni 
edendamise meetmed tuleks kooskõlla viia
meie ühiskonna ees seisvate peamiste 
ülesannetega; rõhutab tähtsust, mis on 
partnerlusel katseprojektina täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamise valdkonnas, ja on 
seisukohal, et sarnaseid 
innovatsioonialaseid partnerlusi tuleb luua 
ka muude tähtsate tervise- ja sotsiaalsete 
probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, ning teeb ettepaneku 
kasutada paljude liikmesriikide pädevust 
algatada partnerlusi teistest kiiremini;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et innovatsiooni tuleks 
kasutada ühiskonna probleemide 

1. on seisukohal, et innovatsiooni tuleks 
kasutada ühiskonna probleemide 
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lahendamiseks, rõhutab tähtsust, mis on 
partnerlusel katseprojektina täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamise valdkonnas, ja on 
seisukohal, et sarnaseid 
innovatsioonialaseid partnerlusi tuleb luua 
ka muude tähtsate tervise- ja sotsiaalsete 
probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, ning teeb ettepaneku 
kasutada paljude liikmesriikide pädevust
algatada partnerlusi teistest kiiremini;

lahendamiseks, rõhutab tähtsust, mis on 
partnerlusel katseprojektina täisväärtusliku 
eluperioodi pikendamise valdkonnas, 
samuti uute oskuste ja töökohtade 
valdkonnas, ja on seisukohal, et sarnaseid 
innovatsioonialaseid partnerlusi tuleb luua 
ka muude tähtsate tervise- ja sotsiaalsete 
probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks, ning teeb ettepaneku 
kasutada paljude liikmesriikide pädevust 
algatada partnerlusi teistest kiiremini;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et innovatsioon võib 
mängida olulist osa sotsiaalse 
ühtekuuluvuse suurendamisel, 
parandades pakutavate teenuste kvaliteeti, 
ning seetõttu tuleks luua konkreetseid 
kutseõppe programme;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab aktiivse ja tervisliku vananemise 
valdkonnas eeskujuväärivaks 
pilootpartnerluse eesmärki pikendada 
aastaks 2020 tervena elatud eluaega veel 
kahe aasta võrra; on seisukohal, et 
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kõikidele uuendusalastele partnerlustele 
tuleb määrata selged eesmärgid, ilma 
milleta jääb uuendustegevus 
tulevikuvisiooni- ja motivatsioonita ning 
muutub keeruliseks mõõdetavate vahe- ja 
osaeesmärkide kindlaksmääramine;

Or. fi

Muudatusettepanek 7
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab teadustegevuse olulisust 
meditsiinisektoris, sest koos uuenduslike 
lahendustega aitab see suurendada 
majanduskasvu ja vananeva ühiskonna 
heaolu; toetab ülikoolide teadusuuringute 
osakondade ja meditsiinitööstuse vahelist 
tihedat koostööd selliste toodete ja 
teenuste väljatöötamisel, mida ELi 
kodanikud järgmisel kümnendil hädasti 
vajavad;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
innovatsioon on majanduslikule arengule 
oluline ja et Euroopa Liidul on vaja 
täiendavalt palgata ligi üks miljon teadlast 
selleks, et täita Euroopa 2020. aasta 
strateegias sätestatud eesmärki 
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investeerida 3% ELi sisemajanduse 
koguproduktist teadus- ja 
arendustegevusse; usub, et seda eesmärk 
on kergem saavutada, kui tõsta oluliselt 
naisteadlaste arvu, praegu on riiklikus 
sektoris ja kõrghariduse valdkonnas 
töötavatest teadlastest 39% naised, 
erasektoris töötavatest teadlastest 
moodustavad naised 19% [1];
[1] väljaanne She Figures 2009 – major 
findings and trends, Euroopa Komisjon, 
2009.

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab info- ja sidetehnoloogia tähtsust
igasuguses innovatsioonitegevuses, 
soovitab edendada info- ja 
sidetehnoloogia laialdast kasutamist ning 
sellealast teadus- ja arendustegevust, 
soodustada avatud lähtekoode, 
võimaldades sellega kodanike ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
ulatuslikumat osalemist rakenduste ja 
uute teenuste arendamises;

2. rõhutab koolituse ja elukestva õppe 
pakkumise tähtsust, et tagada ka 
haavatavamatele elanikkonnarühmadele 
osasaamine info- ja sidetehnoloogia
võimalustest;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab info- ja sidetehnoloogia tähtsust 
igasuguses innovatsioonitegevuses, 
soovitab edendada info- ja sidetehnoloogia 
laialdast kasutamist ning sellealast teadus-
ja arendustegevust, soodustada avatud 
lähtekoode, võimaldades sellega kodanike 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ulatuslikumat osalemist 
rakenduste ja uute teenuste arendamises;

2. rõhutab info- ja sidetehnoloogia tähtsust 
igasuguses innovatsioonitegevuses, 
soovitab edendada info- ja sidetehnoloogia 
laialdast kasutamist ning sellealast teadus-
ja arendustegevust, soodustada avatud 
lähtekoode, arendades kasutajate vajadusi 
arvestavat innovatsioonipoliitikat ja
võimaldades sellega kodanike ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
ulatuslikumat osalemist rakenduste ja uute 
teenuste arendamises;

Or. fi

Muudatusettepanek 11
Marielle Gallo, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab info- ja sidetehnoloogia tähtsust 
igasuguses innovatsioonitegevuses, 
soovitab edendada info- ja sidetehnoloogia 
laialdast kasutamist ning sellealast teadus-
ja arendustegevust, soodustada avatud 
lähtekoode, võimaldades sellega kodanike 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ulatuslikumat osalemist 
rakenduste ja uute teenuste arendamises;

2. rõhutab info- ja sidetehnoloogia tähtsust 
igasuguses innovatsioonitegevuses, 
soovitab edendada info- ja sidetehnoloogia 
laialdast kasutamist ning sellealast teadus-
ja arendustegevust, soodustada avatud 
lähtekoode, võimaldades sellega kodanike 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ulatuslikumat osalemist 
rakenduste ja uute teenuste arendamises;
tuletab meelde, et info- ja sidetehnoloogia 
abil arenevate ettevõtete toetamine aitab 
ka luua ja säilitada töökohti ning 
konkurentsivõimet;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et teadus- ja 
arendustegevusse investeerimine kipub 
majanduskriiside perioodil langema, kuigi 
on tõestatud, et nendel ettevõtetel ja 
liikmesriikidel, mis investeerivad sellistel 
perioodidel kõige enam, on suurimad 
suhtelised turueelised;

Or. pt

Muudatusettepanek 13
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab uuenduslike ettevõtete 
loomise ja toetamise tähtsust, kaasates 
riiklikku ja eraõiguslikku rahastamist, 
mida projektide teostamisel täiendavad 
riskikapitali mehhanismid ja tehniline 
abi; 

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. rõhutab, et enamus innovatsiooni 
võimalikuks muutvaid algatusi tuleb 
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ettevõtlussektorist ja seetõttu on oluline 
tihendada koostöö ülikoolide ja 
uurimiskeskuste vahel;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. soovitab kaasata kõik kodanikud 
innovatsioonilisse tegevusse ja toetada 
nende tegevust, toetab komisjoni 
ettepanekut Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti kohta ja 
ettepanekut teha sotsiaalsest 
innovatsioonist Euroopa Sotsiaalfondi 
programmide keskne prioriteet;

3. soovitab kaasata kõik kodanikud 
innovatsioonilisse tegevusse ja toetada 
nende ettevõtlusvaimu arendavat tegevust, 
toetab komisjoni ettepanekut Euroopa 
sotsiaalse innovatsiooni katseprojekti kohta 
ja ettepanekut teha sotsiaalsest 
innovatsioonist Euroopa Sotsiaalfondi 
programmide keskne prioriteet;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. soovitab kaasata kõik kodanikud 
innovatsioonilisse tegevusse ja toetada 
nende tegevust, toetab komisjoni 
ettepanekut Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti kohta ja 
ettepanekut teha sotsiaalsest 
innovatsioonist Euroopa Sotsiaalfondi 
programmide keskne prioriteet;

3. soovitab kaasata kõik kodanikud 
innovatsioonilisse tegevusse ja toetada 
nende tegevust, toetab komisjoni 
ettepanekut Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti kohta ja 
ettepanekut teha sotsiaalsest 
innovatsioonist Euroopa Sotsiaalfondi 
programmide keskne prioriteet; on 
seisukohal, et uuenduspoliitikat tuleb 
vaadelda laiemalt, see ei hõlma mitte 
üksnes tehnilisi uuendusi – üha 
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tugevamini on kaasatud ka sotsiaalsed ja 
teenustega seotud uuendused, mis aitavad 
paremini korraldada inimestevahelist 
koostööd ning toetavad vahetult teenuste 
pakkumist, aga ka tööstuslikku tootmist, 
mille eesmärk on saavutada uute teenuste 
abil parem töökorraldus ja uued 
konkurentsieelised;

Or. fi

Muudatusettepanek 17
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. soovitab kaasata kõik kodanikud 
innovatsioonilisse tegevusse ja toetada 
nende tegevust, toetab komisjoni 
ettepanekut Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti kohta ja 
ettepanekut teha sotsiaalsest 
innovatsioonist Euroopa Sotsiaalfondi 
programmide keskne prioriteet;

3. soovitab kaasata kõik kodanikud 
innovatsioonilisse tegevusse ja toetada 
nende tegevust, toetab komisjoni 
ettepanekut Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti kohta ja 
ettepanekut teha sotsiaalsest 
innovatsioonist Euroopa Sotsiaalfondi 
programmide keskne prioriteet; nõuab 
Euroopa Sotsiaalfondis teist prioriteeti 
seoses vajadusega investeerida oskustesse, 
tööhõivesse, koolitusse ja ümberõppesse, 
et luua säästva arengu raames rohkem ja 
parmaid töökohti ning võtta seejuures 
arvesse energia- ja loodusvarade 
tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles tegema 
liikmesriikidega tihedamat koostööd, et 
koostada prognoosid keskpikaks ja pikaks 
perioodiks seoses tööturul nõutavate 
oskustega ning soodustada partnerlust 
ülikoolide ja ettevõtlussektori vahel, et 
edendada noorte siirdumist tööturule, 
aidates samas kaasa innovatiivse 
teadmistepõhise ühiskonna loomisele, 
rakendusuuringute arendamisele ja 
koolilõpetajate paremate väljavaadete 
loomisele tööturul;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et hoolimata naiste 
suuremast osalusest uurimise ja 
tehnoloogia valdkonnas, näitavad 
komisjoni esitatud värsked andmed, et 
kõrgematel akadeemilistel ametikohtadel 
on naisi vaid 19%, hoolimata sellest, et 
enam kui pooled üliõpilastest on 
naissoost;
[1] väljaanne She Figures 2009 – major 
findings and trends, Euroopa Komisjon, 
2009.

Or. pt
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Muudatusettepanek 20
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. peab eriti oluliseks, et oleks olemas 
erisuunised, mis võtavad uuenduslike 
toodete ja teenuste loomisel ning 
arendamisel arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusi, peab samuti 
oluliseks personali asjakohast koolitust;

Or. pt

Muudatusettepanek 21
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib, et kriisiaegadel on väga 
oluline meelitada noori uut tüüpi 
keskkonnahoidlikele töökohtadele ja 
tagada, et oskusprogrammid edendaksid 
noorte juurdepääsu tööturule, 
võimaldamaks neil kasutada 
tööhõivevõimalusi, et vähendada alla 25-
aastaste hulgas valitsevat suurt 
tööpuudust ja rakendada noorema 
põlvkonna oskusi uue tehnoloogia 
kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 4 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab haridustaseme, eriti elukestva 
õppe taseme tõstmise tähtsust ja 
koolitustegevuse arendamist 
innovaatilisuse ja ettevõtluse 
tugevdamiseks;

4. nõuab, et ületataks kvalifikatsiooni 
puudujäägid loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduse ja matemaatika 
valdkonnas; rõhutab haridustaseme, eriti 
elukestva õppe taseme tõstmise tähtsust ja 
koolitustegevuse arendamist 
innovaatilisuse ja ettevõtluse 
tugevdamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab haridustaseme, eriti elukestva 
õppe tähtsust ja koolitustegevuse 
arendamist innovaatilisuse ja ettevõtluse 
tugevdamiseks;

4. rõhutab hariduse kvaliteedi tõstmise, 
samuti elukestvale õppele ja 
kutseharidusele ligipääsu tähtsust ning 
koolitustegevuse arendamist 
innovaatilisuse ja ettevõtluse 
tugevdamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab haridustaseme, eriti elukestva 
õppe taseme tõstmise tähtsust ja 
koolitustegevuse arendamist 
innovaatilisuse ja ettevõtluse 
tugevdamiseks;

4. rõhutab haridustaseme, eriti elukestva 
õppe taseme tõstmise tähtsust ja igasuguse
koolitustegevuse senisest hoogsamat 
arendamist kõikidel haridustasemetel 
loomingulisuse, innovaatilisuse ja 
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ettevõtluse tugevdamiseks;

Or. fi

Muudatusettepanek 25
Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab haridustaseme, eriti elukestva 
õppe taseme tõstmise tähtsust ja
koolitustegevuse arendamist 
innovaatilisuse ja ettevõtluse 
tugevdamiseks;

4. rõhutab haridustaseme, eriti elukestva 
õppe taseme tõstmise ja töötajate
jätkuõppe tähtsust, mille puhul tagatakse 
juurdepääsu ja läbiviimise kord, mis 
arvestab naistega ega diskrimineeri neid; 
on siiski seisukohal, et uuendused peaksid 
olema suunatud eelkõige vähem 
kvalifitseeritud töötajatele, kellel on oht 
kaotada uute tehnoloogiate rakendamisel 
töökoht, kuna neil puuduvad 
ümberkorralduste ja muutmistega 
kaasnevad nõutavad oskused; tuletab 
meelde vajadust hoogustada 
koolitustegevuse arendamist 
innovaatilisuse ja ettevõtluse 
tugevdamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 26
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab elukestva õppe taseme 
tõstmise tähtsust, samuti kõikidele 
koolitustegevuse arendamise tähtsust, et 
tugevdada ökoinnovatsiooni ja ettevõtlust;
kutsub liikmesriike, tööandjaid ja 
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töötajaid üles tunnistama, et oskuste 
juhtimine, koolitus ja elukestev õpe 
innovatsiooni eesmärgil on jagatud 
vastutus, nagu kinnitatakse ka tööturu 
osapoolte 2002. aasta elukestva õppe 
raamlepingus; palub komisjonil lisada 
eluaegse õppe raamistikku üheksas 
võtmepädevus, mis on seotud keskkonna, 
kliimamuutuse ja säästva arenguga ja mis 
on teadmistepõhises ühiskonnas oluline;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab Euroopa 
uurimisprogrammidele juurdepääsu 
eeskirjade ja meetmete lihtsustamise 
tähtsust;

Or. it

Muudatusettepanek 28
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et nii Euroopa kui ka 
riiklikul tasandil tuleb luua soodsad 
võimalused ja stiimulid doktoriõppes 
õppimise, aga ka uuendusalastes 
uuringutes osalemise edendamiseks, et sel 
viisil ennetada ajude äravoolu ja 
võimaldada Euroopa Liidul saada olulist 
kasu, tugevdades liidu konkurentsivõimet 
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kõrgetasemeliste uuendusalaste uuringute 
ning õpingute kaudu;

Or. el

Muudatusettepanek 29
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab uuenduste integreerimise 
tähtsust nii haridusse üldiselt kui ka 
elukestvasse õppesse, et töötajatel oleks 
võimalik toime tulla olukorras, kus 
säästev ja uuenduslik sotsiaalne 
turumajandus pakub uusi kvaliteetseid ja 
püsivaid töökohti;

Or. el

Muudatusettepanek 30
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tuleb kiiresti luua 
hästitoimiv Euroopa teaduspiirkond, kus on 
kõrvaldatud teadlaste liikuvuse takistused;

5. on seisukohal, et tuleb kiiresti luua 
hästitoimiv Euroopa teaduspiirkond, kus 
koostöö põhineb ennekõike liikmesriikide 
vabatahtlikul koostööl, kus on kõrvaldatud 
teadlaste liikuvuse takistused ja kus 
luuakse kõrgetasemeline Euroopa 
uurimisalane infrastruktuur;

Or. fi
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Muudatusettepanek 31
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tuleb kiiresti luua 
hästitoimiv Euroopa teaduspiirkond, kus on 
kõrvaldatud teadlaste liikuvuse takistused;

5. on seisukohal, et tuleb kiiresti luua 
hästitoimiv Euroopa teaduspiirkond, kus on 
kõrvaldatud teadlaste liikuvuse takistused, 
ja uute liikmesriikide võimaluste 
optimaalseks kasutamiseks tuleb erilist 
tähelepanu pöörata nende teadlastele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toetab eesmärki suurendada aastaks 
2020 Euroopa Liidus töötavate uurijate 
arvu ühe miljoni võrra ja märgib, et 
selline ulatuslik investeering on 
mitmekordistava mõjuga tööhõivele; on 
samaaegselt seisukohal, et eesmärk on 
erakordselt ambitsioonikas ja nõuab 
eesmärkide püstitamist igale konkreetsele 
riigile, samuti eesmärgipäraseid 
jõupingutusi, samal ajal kui avalikul 
sektoril pole piisavalt rahalisi vahendeid, 
nii et – kuigi ülikoolides ja riiklikes 
uurimisasutustes on väga vaja 
suurendada töökohtade arvu – jääb 
valdav osa uutest uurijatest tööle 
erasektorisse ning tähelepanu ei tule 
pöörata mitte niivõrd uurijate arvule kui 
nende uuendusalasele võimekusele, nende 
hariduse kvaliteedile, Euroopa 
tööjaotusele teaduse valdkonnas, 
uuringuressurssidele ja 



AM\857704ET.doc 19/23 PE458.657v02-00

ET

uuringukvaliteedile;

Or. fi

Muudatusettepanek 33
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et võttes arvesse üliõpilaste 
vähesust teadus- ja tehnoloogiaerialadel, 
tuleb võtta meetmed, et ükski üliõpilane ei 
jätaks rahalistel põhjustel õpinguid 
pooleli, samuti meetmed selleks, et 
rahalised vahendid ei piiraks ühtki 
üliõpilast haridusasutuse valikul; seetõttu 
on oluline jätkata juurdepääsu 
edendamist osaliselt liikmesriikide poolt 
rahastatavatele pangalaenudele;

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab spetsiaalset ELi algatust 
tüdrukute huvi suurendamiseks tehniliste 
kutsealade vastu (matemaatika, 
informaatika, loodusteadused ja 
tehnoloogia) ning neil aladel endiselt 
valitsevate stereotüüpide kummutamiseks;
rõhutab, et niisuguste stereotüüpide vastu 
võitlemisel on ajakirjandusel ja haridusel 
otsustava tähtsusega roll;

Or. en



PE458.657v02-00 20/23 AM\857704ET.doc

ET

Muudatusettepanek 35
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust edendada meetmeid, 
mis julgustavad teadlasi jääma oma 
liikmesriikidesse, edendades atraktiivseid 
töötingimusi riiklike uurimisinstituutide 
juures;

Or. it

Muudatusettepanek 36
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et teadlaste liikuvuse 
edendamiseks tuleb vähendada 
bürokraatiat ja takistusi, et teadlased 
saaksid levitada mõnest teisest 
uuenduslikust Euroopa Liidu 
liikmesriigist pärit ideesid ning 
uuenduslikke lahendusi ja tehnoloogiaid;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku edendada innovaatilisust 6. teeb ettepaneku edendada innovaatilisust 
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ka avaliku sektori piiriüleste 
ühisprojektide abil, koordineerides 
paremini ELi, liikmesriikide ja piirkonna 
riiklikku rahastamist ja vähendades 
sellega seotud bürokraatiat, ning 
meetmete abil, millega edendatakse 
riskikapitali investeeringuid 
kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse.

ka selleks, et täielikult ära kasutada selle 
võimet tööhõive parandamiseks ja täita
ettevõtluse nõudeid uue säästva 
majanduse tingimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku edendada innovaatilisust 
ka avaliku sektori piiriüleste ühisprojektide 
abil, koordineerides paremini ELi, 
liikmesriikide ja piirkonna riiklikku 
rahastamist ja vähendades sellega seotud 
bürokraatiat, ning meetmete abil, millega 
edendatakse riskikapitali investeeringuid 
kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse.

6. teeb ettepaneku edendada innovaatilisust 
ka avaliku sektori piiriüleste ühisprojektide 
abil, kõrvaldades seadusandlikud 
takistused uuenduste edendamiseks 
mõeldud riigihangete kasutamisel ning 
liikudes miinimummahu määramise 
suunas uuenduste edendamisega seotud 
riigihangete osale; koordineerides 
paremini ELi, liikmesriikide ja piirkonna 
riiklikku rahastamist ja vähendades sellega 
seotud bürokraatiat, lihtsustades seeläbi 
just KME-de osalemist, suurendades 
avalike andmete kasutamist ning 
parandades uurimistulemuste 
kättesaadavust ja kasutamist; samuti teeb 
ettepaneku edendada innovaatilisust 
meetmete abil, millega edendatakse 
riskikapitali investeeringuid 
kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse.

Or. fi
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Muudatusettepanek 39
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on arvamusel, et Euroopa Liidus 
rakendatakse teadusuuringute tulemusi 
majanduses liiga aeglaselt või liiga vähe, 
ning soovitab luua äriinkubaatoreid, mille 
eesmärk on leida uuendusi koostöös 
kõrgkoolide ja uurimisasutustega ja mille 
ülesanne on edendada uurimistulemuste 
rakendamist majanduses näiteks sidemete 
kaudu ettevõtjatega või aidates leida 
,,äriingleid” ehk ka stardikapitali uute 
ettevõtete alustamiseks;

Or. fi

Muudatusettepanek 40
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et turu ja nõudluse 
elavdamiseks uuenduslike toodete järele 
on vaja edendada innovatsiooni uute 
turutingimuste loomise kaudu;

Or. it

Muudatusettepanek 41
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. märgib, et rahastatavate 
uurimisprojektide eesmärk peaks olema 
mõõdetavate tulemuste saavutamine ja et 
uuendustöö tootlikkus peab olema 
mõõdetav asjaomaste seirenäitajatega;

Or. fi

Muudatusettepanek 42
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et innovaatilise liidu 
algatuse täielikuks eduks on vaja vastu 
võtta integreeritud lähenemisviis 
meetmete ja vahendite 
kindlaksmääramiseks uuringute ja 
uuenduste valdkonnas, organiseerida 
tõhus koostöö institutsioonide vahel ja 
otseselt kaasata valikute ja otsuste 
tegemise protsessi kõik asjaomased 
sidusrühmad;

Or. it


