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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liitu saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus nii nais- kui ka 
meessoost teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liitu saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üks programmi „Horisont 2020” 
tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 
ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga „Horisont 
2020” tuleks püüda saavutada ülikoolide, 
uurimiskeskuste, tööstuse ja eriti VKEde 
suur osalus ning tuleks olla avatud uutele 

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

üle Euroopa pärit uute, nii mees- kui ka 
naissoost osalejate kogu potentsiaalile ja 
teadusalasele tipptasemele, sest see 
ühendab ühes ühises strateegilises 
raamistikus kogu teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetuse (sh tõhusad
lihtsustatud toetusviisid) ning selle 
osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja finantsvigu.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Soolise võrdõiguslikkusega tuleks 
arvestada raamprogrammi „Horisont 
2020” kolme prioriteedi (tipptasemel 
teadus, juhtpositsioon tööstusvaldkonnas 
ja ühiskonnaalased muutused), 
sealhulgas kõikide tuvastatud 
ühiskonnaprobleemide raames kui 
aluslepingutesse ja teadustegevusse ning 
inimressurssidesse integreeritud ühise 
nimetajaga. Sooline erinevus peaks olema 
kajastatud ka raha eraldamisel, kasutades 
soolisi näitajaid, et suurendada naiste 
tasakaalustatud osalemist ELi poolt 
rahastatud teadusuuringutes.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 
töötatud tegevuste eesmärk peaks olema 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, tegeledes 
konkreetselt soolise ebavõrdsuse 
põhjustega, kasutades täielikult ära nii 
nais- kui ka meessoost teadlaste 
potentsiaali ning lõimides soolised aspektid 
projektide sisusse, et parandada 
teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 
innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 
püüelda Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 
ja 3 ning ELi toimimise lepingu artiklis 8 
sätestatud naiste ja meeste vahelise 
võrdsuse põhimõtete järgimise poole.

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 
töötatud tegevuste eesmärk peaks olema 
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, tegeledes 
konkreetselt soolise ebavõrdsuse 
põhjustega, kasutades täielikult ära nii 
nais- kui ka meessoost teadlaste 
potentsiaali ning lõimides soolised aspektid 
projektide sisusse, uurimisrühmade 
töölevõtmisse ja moodustamisse ning 
rahastamisse, et parandada 
teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 
innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 
püüelda Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 
ja 3 ning ELi toimimise lepingu artiklis 8 
sätestatud naiste ja meeste vahelise 
võrdsuse põhimõtete järgimise poole.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Raamprogrammi „Horisont 2020” 
meetmetega tuleks ületada kõik 
takistused, mis tulenevad nn klaaslae 
fenomenist, mis põhjustab naissoost 
teadlaste alaesindatuse juhtpositsioonidel
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Programmiga „Horisont 
2020”tuleks toetada naiste osalust 
kõikides Euroopa teadusuuringutes, 
projektides ja teadusharudes, mitte ainult 
nõuanderühmade ega hindajate töös, vaid 
ka kõikide struktuuride töös, mis on 
seotud raamprogrammiga „Horisont 
2020” (EIT, ERC, JRC, juhtrühmad, 
kõrgtasemelised rühmad ja 
ekspertrühmad jne), sealhulgas ülikoolide 
ja uurimisasutuste töös.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Programmiga „Horisont 2020” 
rõhutatakse, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, kus ei toimu 
vahetegemist soo põhjal.
Raamprogrammiga püütakse ülikoolide, 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide 
kaudu edendada hariduse varastest 
etappidest alates teadust kui mõlema 
sugupoole huvivaldkonda, tuues samuti 
eeskujuks naisteadlasi. 
Teavituskampaaniate kaudu jagatakse 
teavet teaduskarjääri alustamiseks 
vajalike nõuete ja teadusvaldkonnas 
pakutavate võimaluste kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võttes arvesse naisteadlaste madalat 
osalusmäära kuuendas ja seitsmendas 
raamprogrammis, lahendatakse 
programmi „Horisont 2020” abil 
kõnealune probleem niiviisi, et pakutakse 
naisteadlastele ametialasel edutamisel 
võrdseid võimalusi, keskendutakse nende 
liikuvusele ning pere- ja tööelu ühitamise 
võimalustele.

Or. en


