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Muudatusettepanek 1
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kiire areng innovatiivse liidu 
suunas ja Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti alustamine 
avaldab väga tugevat mõju tootlikkusele 
ning võimaldab püsivat majanduskasvu ja
töökohtade loomist;

1. rõhutab, et edusammud innovatiivse 
liidu suunas – mida toetavad komisjoni 
kooskõlastatud algatused ja liikmesriikide 
kindel pühendumus – loovad ettevõtetele, 
eelkõige innovatiivsetele VKEdele uusi 
võimalusi, toetavad lisaks tugevalt
töökohtade loomist ning toovad kaasa uue 
ja püsiva majanduskasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kiire areng innovatiivse liidu 
suunas ja Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti alustamine 
avaldab väga tugevat mõju tootlikkusele
ning võimaldab püsivat majanduskasvu ja 
töökohtade loomist;

1. rõhutab, et Euroopa siseturg aitab 
positiivselt kaasa uuenduste 
rakendamisele ning seega 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele, 
ergutades konkurentsi ja suurendades 
uuenduslike toodete ja teenuste 
potentsiaalset tarbijaskonda; tervitab 
komisjoni avarat strateegilist lähenemist, 
milles kombineeritakse nii nõudlus- kui 
pakkumispõhised vahendid 
horisontaalsete ja valdkondlike 
vahenditega;

Or. de
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Muudatusettepanek 3
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et komisjon peab asetama 
kodanike mured innovatiivse liidu 
pingereas kesksele kohale ja viima sisse 
avatud dialoogi kodanike õigusi kaitsvate 
asjaomaste sidusrühmadega;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et 3% SKPst teadus-
ja arendustegevusse investeerimise 
eesmärk koosneb 2% ulatuses erasektori 
ja 1% ulatuses avaliku sektori kulutustest;
märgib, et teadustegevuse eraviisilise 
rahastamise osas on veel märgatavaid 
puudujääke, mida on võimalik ületada 
ainult äriühingute, sh VKEde 
regulatiivkeskkonna kohandamise teel;
toetab eelkõige komisjoni tööd tegelikul 
innovatsioonialasel tulemuslikkusel 
põhineva uue põhinäitaja 
väljaarendamisel, kuna see oleks 
informatiivsem kui tulemuslikkuse 
mõõtmine arvuliste eesmärkide suhtes;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. väljendab heameelt komisjoni 
kavatsuse üle parandada ettevõtete 
uuendustegevuse raamtingimusi, pidades 
eelkõige silmas intellektuaalomandi 
õigusi ja ELi patendi väljatöötamist;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et standardimisel on samuti 
oluline roll innovatsiooni edendamisel ja 
VKEdel uutele turgudele pääseda 
aitamisel; väljendab heameelt komisjoni 
sellealase eelseisva ettepaneku üle ning 
eelkõige standardimise teenustele 
laiendamise üle;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on veendunud, et kriisijärgses 
Euroopas tuleb mis tahes ühtse turu 
strateegia formuleerida nii, et see 
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suurendaks sotsiaalset ühtekuuluvust, 
tagaks turu terviklikkuse ja edendaks 
innovatsiooni; toetab komisjoni 
ettepanekut Euroopa sotsiaalse 
innovatsiooni katseprojekti kohta, millega 
tagatakse, et innovatiivsed ideed toodete, 
teenuste ja ärimudelite loomiseks seotakse 
ELi kodanike ja tarbijate sotsiaalsete 
vajadustega, ning mis veelgi tähtsam –
neid vajadusi võetakse arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. usub, et innovatsioon ja loovus on 
liidu majanduse taastumise võtmeks ning 
et liidu teaduslike ja tehnoloogiliste 
edusammude uuteks kaupadeks ja 
teenusteks muutmise tähtsust ei saa 
alahinnata; eeldab, et komisjon eraldab 
teadus- ja arendustegevusele liidu 
eelarvetes jooksvalt piisavalt rahalisi 
vahendeid, et tagada püsiv majanduskasv, 
töökohtade loomine, sotsiaalse kasu 
maksimeerimine ja konkurentsieelis, mida 
Euroopa vajab maailma teistest 
tähtsamatest majanduspiirkondadest 
mööda minekuks;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toetab komisjoni soovi puhuda elu 
sisse unarusse jäetud 
intellektuaalomandile; usub, et üks viis 
selle saavutamiseks võiks olla Euroopa 
patendifondi loomine, mis looks Euroopa 
ettevõtete, eriti innovatiivsete VKEde 
hüvanguks ühiselt kasutatavad patendid 
litsentside süsteemi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning 
mikroettevõtetele on vaja juurdepääsu 
jõukohasele rahastamisele ja selleks tuleb
suurendada mitmesugustes 
innovatsiooniprojektides osalemise 
võimalust; nõuab, et komisjon rakendaks 
asjakohaseid meetmeid ELi 
rahastamisprogrammide toimimise 
parandamiseks, nimelt nende ettevõtete 
tasustamise kaudu, mis osalevad aktiivselt 
innovatsiooniprojektides;

2. rõhutab, et kiiresti kasvavatele ja 
innovatiivsetele väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele on vaja juurdepääsu 
jõukohasele rahastamisele, tagades 
krediiditagatis- ja laenutagatisskeemide 
olemasolu; peab vajalikuks suurendada
olemasolevate riikliku ja ELi tasandi 
programmide mõju ning kinnitab 
VKEdele antavate EIP laenude olulist 
rolli; rõhutab vajadust parandada 
Euroopa riskikapitaliturgu, luues 
erainvestoritele rohkem 
investeerimisstiimuleid, kõrvaldades 
takistused riskikapitalifondide piiriülesele 
toimimisele ja lihtsustades innovatiivsete 
ettevõtete noteerimist väärtpaberibörsidel; 
nõuab, et komisjon rakendaks asjakohaseid 
meetmeid ELi rahastamisprogrammide 
toimimise parandamiseks, lihtsustades 
keerukaid haldusmenetlusi ja 
suurendades rahaliste vahendite 
kättesaadavust, eelkõige 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi puhul;
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Or. de

Muudatusettepanek 11
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning 
mikroettevõtetele on vaja juurdepääsu 
jõukohasele rahastamisele ja selleks tuleb 
suurendada mitmesugustes 
innovatsiooniprojektides osalemise 
võimalust; nõuab, et komisjon rakendaks 
asjakohaseid meetmeid ELi 
rahastamisprogrammide toimimise 
parandamiseks, nimelt nende ettevõtete
tasustamise kaudu, mis osalevad aktiivselt 
innovatsiooniprojektides;

2. rõhutab, et väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning 
mikroettevõtetele on vaja juurdepääsu 
jõukohasele rahastamisele ja selleks tuleb 
suurendada mitmesugustes 
innovatsiooniprojektides osalemise 
võimalust; nõuab, et komisjon rakendaks 
asjakohaseid meetmeid ELi 
rahastamisprogrammide toimimise 
parandamiseks, eelkõige mis puudutab 
nõuetekohaste ettevõtete väljavalimist, 
ning innovatiivset lähenemist kasutavate 
VKEde ja mikroettevõtete juurdepääsu 
lihtsustamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning 
mikroettevõtetele on vaja juurdepääsu 
jõukohasele rahastamisele ja selleks tuleb 
suurendada mitmesugustes 
innovatsiooniprojektides osalemise 
võimalust; nõuab, et komisjon rakendaks 
asjakohaseid meetmeid ELi 
rahastamisprogrammide toimimise 
parandamiseks, nimelt nende ettevõtete 

2. rõhutab, et vaja on tõhustada ja 
edendada teadusuuringute, 
arendustegevuse ja innovatsiooni 
rahastamist ELis ning see kindlustada; 
rõhutab, et väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele ning 
mikroettevõtetele on eelkõige vaja 
juurdepääsu jõukohasele rahastamisele ja 
selleks tuleb suurendada mitmesugustes 
innovatsiooniprojektides osalemise 
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tasustamise kaudu, mis osalevad aktiivselt 
innovatsiooniprojektides;

võimalust; nõuab, et komisjon rakendaks 
asjakohaseid meetmeid ELi 
rahastamisprogrammide toimimise 
parandamiseks, nimelt nende ettevõtete 
tasustamise kaudu, mis osalevad aktiivselt 
innovatsiooniprojektides; peab eriti 
kahetsusväärseks puudulikku rahastamist 
teadusuuringute, innovatsiooni ja 
arendustegevuse oluliste juba vastu 
võetud instrumentide, nt 
energiatehnoloogia strateegilise kava 
osas;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab kahetsusväärseks, et 
akadeemiliste kutsealade töötajatel esineb 
endiselt tööjõu vaba liikumise alaseid 
takistusi, nagu probleemid 
pensioniõiguste ülekantavusega; rõhutab 
vajadust arendada välja süsteem, mis 
ergutaks aktiivselt teadlaste ja teaduslike 
töötajate liikuvust Euroopa ülikoolide ja 
akadeemiliste keskuste vahel; rõhutab, et 
see edendaks teadmiste jagamist ning 
soodustaks tugevalt innovatsiooni ja 
Euroopa teadmistepõhise majanduse 
tekkimist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Antonyia Parvanova

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub üles integreerima 
täisväärtusliku eluperioodi pikendamist 
käsitlevasse Euroopa 
innovatsioonipartnerluse katseprojekti 
kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi ELi 
tasandil, eelkõige tarbijakaitset ja 
teabepoliitikat, aidates seega igakülgselt 
kaasa partnerluse üldeesmärgi 
saavutamisele, milleks on võimaldada 
kodanikel 2020. aastaks elada kauem 
aktiivselt, iseseisvalt ja tervelt;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni 
tegevuskava, mille keskmes on nii linna-
kui ka maapiirkondade väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted ning 
mikroettevõtted, kusjuures need ettevõtted 
peaksid tööd andma noortele inimestele;

3. tunnistab, et ühtlustatud eeskirjad 
siseturul olevate toodete kohta, näiteks 
ökoinnovatsiooni valdkonnas, on oluline 
eeltingimus uuenduslike toodete 
kasutuselevõtuks; kutsub komisjoni üles 
hindama oma mõjuhinnangutes hoolikalt 
ökoinnovatsiooniga seotud täiendava 
ühtlustamise mõju konkurentsivõimele, 
töökohtadele ja keskkonnale ning võtma 
arvesse VKEde vajadusi;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni 
tegevuskava, mille keskmes on nii linna-
kui ka maapiirkondade väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted ning 
mikroettevõtted, kusjuures need ettevõtted 
peaksid tööd andma noortele inimestele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni 
tegevuskava, mille keskmes on nii linna-
kui ka maapiirkondade väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted ning 
mikroettevõtted, kusjuures need ettevõtted 
peaksid tööd andma noortele inimestele;

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni 
tegevuskava, mille keskmes on nii linna-
kui ka maapiirkondade väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted ning 
mikroettevõtted, kusjuures need ettevõtted 
peaksid tööd andma noortele inimestele;
rõhutab, et innovatsioon rohelise 
tehnoloogia alal annab võimaluse 
kiirendada üleminekut jätkusuutlikumale 
majandusele ning edendab töökohtade 
loomist, ja et kõrgetasemelised 
sotsiaalsed, keskkonnaalased ja 
tarbijakaitse standardid ergutavad 
ettevõtteid selles suunas liikuma;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni 
tegevuskava, mille keskmes on nii linna-
kui ka maapiirkondade väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted ning 
mikroettevõtted, kusjuures need ettevõtted 
peaksid tööd andma noortele inimestele;

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni 
tegevuskava, mille keskmes on nii linna-
kui ka maapiirkondade ja äärealade
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 
ning mikroettevõtted, kusjuures avalik 
sektor kaasaks ettevõtte positiivselt avalike 
teenuste osutamiseks mõeldud 
uuenduslike lahenduste väljatöötamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. pooldab kindlalt ökoinnovatsiooni 
tegevuskava, mille keskmes on nii linna-
kui ka maapiirkondade väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted ning 
mikroettevõtted, kusjuures need ettevõtted 
peaksid tööd andma noortele inimestele;

3. nõuab kindlalt, et komisjon kaaluks 
ühtse turu akti lõpliku versiooni 
koostamise juures võimalust integreerida 
sellesse strateegia jätkusuutliku ühtse 
turu loomiseks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 11 alusel, arendades 
selleks kaasavat, vähese CO2-heitega, 
rohelist ja teadmistepõhist majandust, 
sealhulgas meetmeid puhtamate 
tehnoloogiate alase teadus- ja 
arendustegevuse ja innovatsiooni 
hoogustamiseks; pooldab kindlalt 
ökoinnovatsiooni tegevuskava, mille 
keskmes on nii linna- kui ka 
maapiirkondade väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted ning mikroettevõtted, 
kusjuures need ettevõtted peaksid tööd 
andma noortele inimestele;

Or. en



AM\859447ET.doc 13/27 PE458.836v02-00

ET

Muudatusettepanek 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
programmide lihtsustamist, et suurendada 
ettevõtete võimalusi osaleda ELi 
rahastatavates projektides;

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
programmide lihtsustamist, et suurendada 
ettevõtete võimalusi osaleda ELi 
rahastatavates projektides; rõhutab, et vaja 
on tugevdada VKEde võimekust seoses 
projektide kavandamise ja ettepanekute 
kirjutamisega, sh tehnilise abi ja sobilike 
haridusprogrammidega;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada
ELi teadustegevuse ja innovatsiooni
programmide lihtsustamist, et suurendada 
ettevõtete võimalusi osaleda ELi 
rahastatavates projektides;

4. rõhutab, et väga tähtis on lihtsustada
ELi teadustegevuse ja innovatsiooni
programme ja muuta toetuse taotlemise 
menetlused vähem bürokraatlikuks, et 
suurendada ettevõtete stiimuleid osaleda 
ELi rahastatavates projektides;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 4 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
programmide lihtsustamist, et suurendada 
ettevõtete võimalusi osaleda ELi 
rahastatavates projektides;

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
programmide lihtsustamist, et suurendada 
ettevõtete võimalusi osaleda ELi 
rahastatavates projektides; märgib, et 
lihtsustatud menetlused tagavad riiklikest 
vahenditest rahastamise tulemusliku ja 
tõhusa kasutuse ning väldivad vahendite 
kulutamist keerukate eeskirjade, 
halduskulude ja ebaproportsionaalsete 
kontrollimiste peale;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni
programmide lihtsustamist, et suurendada 
ettevõtete võimalusi osaleda ELi 
rahastatavates projektides;

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni
programmides osalemise taotluste 
esitamise haldusmenetluste lihtsustamist, 
et suurendada ettevõtete võimalusi ELi 
rahastatavates projektides osalemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni 

4. rõhutab, et väga tähtis on kiirendada ELi 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
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programmide lihtsustamist, et suurendada 
ettevõtete võimalusi osaleda ELi 
rahastatavates projektides;

programmide lihtsustamist, kus see on 
vajalik, ja suurendada ettevõtete
juurdepääsu ELi rahastatavatele 
projektidele, mida tuleks vaadelda kui 
laene, mis tuleb edu korral tagasi maksta;

Or. nl

Muudatusettepanek 25
Mitro Repo

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab hästitoimiva ühenduse 
patendi olulisust teadustöö ja 
innovatsiooni siseturu loomisel ning 
standardimise olulisust uuenduslike 
toodete arendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab alternatiivsete 
rahastamisallikate olulisust teadus- ja 
arendustegevuses osalevate innovatiivsete 
ettevõtete jaoks, eriti selliste projektide 
rahastamiseks, mille eesmärk on teadus-
ja arendustegevuse tulemuste 
turuleviimine koostöös ülikoolide ja 
akadeemiliste keskustega; toetab eelkõige 
selliste üleeuroopaliste 
riskikapitalivahendite loomist, mis viivad 
kokku riiklikud ja erainvesteeringud, et 
luua toimivam rahastamiskeskkond 
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kiiresti arenevatele ja innovatiivsetele 
VKEdele, ja ergutab komisjoni tegema 
koostööd Euroopa Investeerimispanga, 
Euroopa Investeerimisfondi ja 
liikmesriikide ekspertasutustega, et võtta 
see töö prioriteediks;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et komisjon toetaks avaliku 
sektori pingutusi innovatiivsete põhimõtete 
rakendamisel, uue tehnoloogia ja uute 
menetluste kasutamisel ning heade tavade 
levitamisel avalikus halduses, millega 
vähendatakse bürokraatiat ja võetakse 
omaks kodanikukeskne poliitika;

5. nõuab, et komisjon toetaks avaliku 
sektori pingutusi innovatiivsete põhimõtete 
rakendamisel, uue tehnoloogia ja uute 
menetluste kasutamisel (näiteks e-valitsuse 
valdkonnas) ning heade tavade levitamisel 
avalikus halduses, millega vähendatakse 
bürokraatiat ja võetakse omaks 
kodanikukeskne poliitika;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et komisjon toetaks avaliku 
sektori pingutusi innovatiivsete põhimõtete 
rakendamisel, uue tehnoloogia ja uute 
menetluste kasutamisel ning heade tavade 
levitamisel avalikus halduses, millega 
vähendatakse bürokraatiat ja võetakse 
omaks kodanikukeskne poliitika;

5. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid 
toetaksid avaliku sektori pingutusi e-
halduse alaste innovatiivsete põhimõtete
(nagu e-tervishoid ja e-hanked)
rakendamisel, ning ergutab riiklikke 
haldusorganeid uut tehnoloogiat ja uusi 
menetlusi täies ulatuses kasutama ning
levitama neid parimaid tavasid avalikus 
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halduses, mis toob kaasa bürokraatia 
vähendamise ning kodaniku- ja
tarbijakeskne poliitika omaksvõtmise;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et komisjon toetaks avaliku 
sektori pingutusi innovatiivsete põhimõtete 
rakendamisel, uue tehnoloogia ja uute 
menetluste kasutamisel ning heade tavade 
levitamisel avalikus halduses, millega 
vähendatakse bürokraatiat ja võetakse 
omaks kodanikukeskne poliitika;

5. nõuab, et komisjon toetaks avaliku 
sektori pingutusi innovatiivsete põhimõtete 
rakendamisel ja käivitaks kokkulepitud aja 
jooksul avaliku sektori innovatsiooni 
alase uue teadusuuringute programmi, et 
teha kindlaks parim tehnoloogia ja
parimad menetlused ning levitada 
parimaid tavasid avalikus halduses, 
millega vähendatakse bürokraatiat ja 
võetakse omaks kodanikukeskne poliitika;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Mitro Repo

Arvamuse projekt
Lõige 5 – lõik 1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

rõhutab, et avaliku sektori jaoks on 
oluline olla eeskujuks piiriüleste 
elektrooniliste avalike hangete 
edendamisel ning suurendada üldsuse 
usaldust digitaalse siseturu vastu;

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid riigihankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada asjaomaseid 
eeskirju ja võimaldada hankijatel kõikjal 
praktiliselt kasutada kommertskasutusele 
eelnevat riigihanget;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid hankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada asjaomaseid 
eeskirju ja võimaldada hankijatel kõikjal 
praktiliselt kasutada kommertskasutusele 
eelnevat hanget; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike samuti üles ergutama 
avalikesse hangetesse sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste, õiglase kaubanduse ja 
innovatsiooni alaste kriteeriumide 
kaasamist;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid riigihankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada asjaomaseid 
eeskirju ja võimaldada hankijatel kõikjal 
praktiliselt kasutada kommertskasutusele 
eelnevat riigihanget;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid hankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada ja 
lihtsustada avalikke hankeid käsitleva 
õigusliku raamistiku üldise läbivaatamise 
osana asjaomaseid eeskirju ja võimaldada 
hankijatel kõikjal praktiliselt kasutada 
kommertskasutusele eelnevat hanget;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid riigihankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada asjaomaseid 
eeskirju ja võimaldada hankijatel kõikjal 
praktiliselt kasutada kommertskasutusele 
eelnevat riigihanget;

6. on seisukohal, et innovatsiooni 
edendamisel ei ole ära kasutatud avalike 
hangete märkimisväärset potentsiaali; 
sellest tulenevalt palub komisjonil ja 
liikmesriikidel propageerida e-hankeid 
ning eelkõige kommertskasutusele 
eelnevate hangete kasutuselevõttu kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; 
rõhutab, et VKEd tuleks aktiivsemalt 
kaasata avalike teenuste, sh sotsiaalsete ja 
keskkonnateenuste osutamiseks mõeldud 
uute ja uuenduslike lahenduste 
väljatöötamise protsessi; palub komisjonil 
eeskätt lihtsustada asjaomaseid riigiabi ja 
avaliku hanke eeskirju ja vajadusel 
suurendada nende paindlikkust, et
võimaldada hankijatel paremini kasutada 
kommertskasutusele eelnevat hanget
vahendina innovatsiooni toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid riigihankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada asjaomaseid 
eeskirju ja võimaldada hankijatel kõikjal 
praktiliselt kasutada kommertskasutusele 
eelnevat riigihanget;

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid hankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada asjaomaseid 
eeskirju ja toetada hankijaid
kommertskasutusele eelneva hanke 
läbipaistvamal kasutamisel, piiramata 
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kehtivate konkurentsieeskirjade 
kohaldamist;

Or. de

Muudatusettepanek 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
propageerida kommertskasutusele 
eelnevaid riigihankeid kui ELi 
innovatsioonistrateegia koostisosa; palub 
komisjonil eeskätt täpsustada asjaomaseid 
eeskirju ja võimaldada hankijatel kõikjal 
praktiliselt kasutada kommertskasutusele 
eelnevat riigihanget;

6. palub komisjonil, liikmesriikidel ning 
kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel
propageerida kommertskasutusele 
eelnevate hangete, sh ühis- ja 
elektrooniliste hangete kasutamist 
(pöörates nõuetekohast tähelepanu 
andmekaitse-eeskirjade järgimisele) kui 
ELi innovatsioonistrateegia koostisosa, 
pöörates erilist tähelepanu 
innovatsioonialaste partnerlustega seotud 
hangetele; palub komisjonil eeskätt 
täpsustada asjaomaseid eeskirju, esitades 
suunised, mis võimaldavad riigiasutustel
kõikjal kõige paremini kasutada 
kommertskasutusele eelnevat hanget;

Or. it

Muudatusettepanek 36
Mitro Repo

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab tungivalt, et Euroopa 
Komisjon esitaks vajalikud õigusakti 
ettepanekud täielikult toimiva digitaalse 
ühtse turu loomiseks 2015. aastaks, kuna 
see parandaks märkimisväärselt 
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uuendustegevuse raamtingimusi; rõhutab, 
et algatused peavad olema ambitsioonikad 
eelkõige tähtsamates valdkondades, nagu 
autoriõigus, isiklikuks tarbeks 
kopeerimise maks, e-kaubandus (sh e-
kaubanduse tarbijapoliitika) ja avaliku 
sektori teabe kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toetab tugevalt komisjoni ELi 
väikeettevõtete innovatsioonialase 
teadustegevuse (SBIR) programmi, 
millega teha kindlaks avaliku sektori 
tehnoloogiaalased väljakutsed ning 
rahastada teadus- ja arendustegevuse 
projekte, millega leida uusi lahendusi nii 
senistele kui ka esilekerkivatele 
probleemidele, ning kutsub komisjoni üles 
seadma seda peamiseks prioriteediks;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
algatama strateegia ja avaliku dialoogi, 
mille eesmärk oleks võidelda kõrgete 
hindade – eeskätt põhiliste kaupade ja 
teenuste kõrgete hindade vastu siseturul 

välja jäetud



PE458.836v02-00 22/27 AM\859447ET.doc

ET

ning toetada soodsa hinnaga 
uuenduslikke tooteid, ilma sealjuures 
palkasid ohtu seadmata.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
algatama strateegia ja avaliku dialoogi, 
mille eesmärk oleks võidelda kõrgete 
hindade – eeskätt põhiliste kaupade ja 
teenuste kõrgete hindade vastu siseturul 
ning toetada soodsa hinnaga uuenduslikke 
tooteid, ilma sealjuures palkasid ohtu 
seadmata.

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma vastu tegevuskava, mille eesmärk 
oleks võidelda kõrgete hindade – eeskätt 
põhiliste kaupade ja teenuste kõrgete 
hindade – vastu siseturul ning toetada 
soodsa hinnaga uuenduslikke tooteid, ilma 
sealjuures palkasid ohtu seadmata.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Malcolm Harbour

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles
algatama strateegia ja avaliku dialoogi, 
mille eesmärk oleks võidelda kõrgete 
hindade – eeskätt põhiliste kaupade ja 
teenuste kõrgete hindade vastu siseturul 
ning toetada soodsa hinnaga 
uuenduslikke tooteid, ilma sealjuures 
palkasid ohtu seadmata.

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles
asetama ühtse turu väljakujundamist, sh 
meetmeid digitaalse ühtse turu 
edendamiseks, innovatsioonipoliitika 
keskmesse, kuna see tagab tarbijate jaoks 
konkurentsivõimelisemad hinnad, toetab 
uuenduslike toodete arendamist, edendab 
töökohtade loomist ELis ja loob ELile 
uusi kasvuvõimalusi juhtivatel turgudel;

Or. en



AM\859447ET.doc 23/27 PE458.836v02-00

ET

Muudatusettepanek 41
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
algatama strateegia ja avaliku dialoogi, 
mille eesmärk oleks võidelda kõrgete 
hindade – eeskätt põhiliste kaupade ja 
teenuste kõrgete hindade vastu siseturul 
ning toetada soodsa hinnaga 
uuenduslikke tooteid, ilma sealjuures 
palkasid ohtu seadmata.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 42
Toine Manders

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
algatama strateegia ja avaliku dialoogi, 
mille eesmärk oleks võidelda kõrgete 
hindade – eeskätt põhiliste kaupade ja 
teenuste kõrgete hindade vastu siseturul 
ning toetada soodsa hinnaga uuenduslikke 
tooteid, ilma sealjuures palkasid ohtu 
seadmata.

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
algatama strateegiat ja avatud dialoogi, 
mille eesmärk oleks võidelda kõrgete 
hindade – eeskätt põhiliste kaupade ja 
teenuste kõrgete hindade – vastu siseturul 
ning toetada soodsa hinnaga uuenduslikke 
tooteid, teenuseid ja ärimudeleid, et 
suurendada Euroopa Liidu 
konkurentsivõimet.

Or. nl
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Muudatusettepanek 43
Catherine Soullie

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et innovatsiooni 
rahastamist riiklikest vahenditest tuleks 
suurendada; kutsub komisjoni seetõttu 
üles vaatama läbi riigiabi suhtes 
kohaldatavaid eeskirju, sealhulgas 
muutma paindlikumaks riikliku 
kaasrahastamise 50% piirmäära;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. leiab, et asutamisjärgus ettevõtete 
juurdepääs rahastamisele on puudulik;
kutsub komisjoni seetõttu üles uurima 
võimalusi luua Euroopa riskikapitalifond, 
mis oleks võimeline investeerima 
algstaadiumi kontseptsiooni tõestamisse ja 
ettevõtete arendamisse enne ärilisi 
investeeringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub liikmesriike üles kaasajastama 
oma haridussüsteeme, eelkõige teaduse 
valdkonnas; ergutab suuremat 
konsulteerimist ja tihedamat koostööd 
ettevõtete ja ülikoolide vahel, et tagada 
õpingute käigus omandatud oskuste 
võimalikult täpne vastavus eri 
majandusharude nõudmistele; rõhutab, et 
oluline on suurendada Euroopa 
kõrgharidusasutuste atraktiivsust 
teadlaste jaoks, ning toetab sel eesmärgil 
Euroopa Marie Curie nimeliste 
stipendiumide süsteemi alaliseks 
muutmist, kuna see etendab olulist rolli 
teadlaste liikuvuse edendamisel Euroopa 
Liidus;

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab vajadust kiirendada ja 
kaasajastada standardite kehtestamist, et 
võimaldada paremat koostalitlusvõimet ja 
edendada innovatsiooni kiiresti kasvavatel 
üleilmsetel turgudel;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)



PE458.836v02-00 26/27 AM\859447ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma tõhustatud koostöö menetluse 
alusel viivitamata vastu ELi patendi ja 
Euroopa patendikohtu süsteemi;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. tervitab komisjoni väljakuulutatud 
algatust kiirendada ja kaasajastada 
Euroopa standardite vastuvõtmist, 
eelkõige kohandusi, mille on tinginud 
IKT valdkonna eriline dünaamika, ning 
standarditele juurdepääsu parandamist 
VKEde jaoks;

Or. de

Muudatusettepanek 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. toonitab, et oluline on saavutada 
2014. aastaks üldise juhtimisstruktuuri 
loomise, riiklike programmide 
järkjärgulise ühtlustamise, 
halduseeskirjade sujuvamaks muutmise 
ning teadlaste piiriülese liikuvuse 
edendamise teel hästitoimiv Euroopa 
teadusruum;
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Or. en


