
AM\906376ET.doc PE492.618v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2011/0384(COD)

10.7.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
67–185

Raporti projekt
Philippe Lamberts
(PE489.664v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))



PE492.618v01-00 2/66 AM\906376ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\906376ET.doc 3/66 PE492.618v01-00

ET

Muudatusettepanek 67
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa 2020. aasta strateegias aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
kohta omistatakse oluline roll Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile
(edaspidi „EIT”), mis annab oma panuse 
mitme juhtalgatuse elluviimisel.

(1) Euroopa 2020. aasta strateegias aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
kohta omistatakse oluline roll Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile
(edaspidi „EIT”), mis annab oma panuse 
mitme juhtalgatuse ja eelkõige 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” 
elluviimisesse.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ajavahemikus 2014–2020 peaks EIT 
kaasa aitama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega nr XX/XXXX loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 (edaspidi
„Horisont 2020”) eesmärkide 
saavutamisele, lõimides järgmise 
teadmiste kolmnurga — teaduse ja 
innovatsiooni ja hariduse.

(2) Ajavahemikus 2014–2020 peaks EIT 
kaasa aitama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega nr XX/XXXX loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 (edaspidi
„Horisont 2020”) eesmärkide 
saavutamisele, lõimides teaduse ja 
innovatsiooni ja hariduse teadmiste 
kolmnurga, et aidata kaasa tipptaseme 
saavutamisele ning kiirendada 
innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

EIT eesmärk on lõimida teadmiste kolmnurga kõik kolm osa nii, et aidata kaasa tipptaseme 
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saavutamisele, mis omakorda kiirendab innovatsiooni.

Muudatusettepanek 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted.

(4) Osalemiseeskirjades määratletakse
tulemuste avatud juurdepääsu alusel 
levitamise, litsentsimise ning
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Osalemiseeskirjades määratletakse 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
põhimõtted.

(4) Osalemiseeskirjades ja EIT 
strateegilises innovatsioonikavas
määratletakse intellektuaalomandi õiguste 
haldamise põhimõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele. Et muuta selline dialoog ja 
teabevahetus süstemaatilisemaks, tuleks 
korraldada EIT sidusrühmade foorum, mis 
hõlmaks sidusrühmade laiemat ringi, et 
käsitleda valdkondadevahelisi küsimusi.

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele ning see aitab arendada EIT 
tugevat üleeuroopalist 
innovatsioonikeskuse mainet. Et muuta 
selline dialoog ja teabevahetus 
süstemaatilisemaks, tuleks korraldada EIT 
sidusrühmade foorum, mis koondaks kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
ühisele alusele ning hõlmaks 
sidusrühmade laiemat ringi, et käsitleda 
valdkondadevahelisi küsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele. Et muuta selline dialoog ja 
teabevahetus süstemaatilisemaks, tuleks 
korraldada EIT sidusrühmade foorum, mis 
hõlmaks sidusrühmade laiemat ringi, et 
käsitleda valdkondadevahelisi küsimusi.

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele. Et muuta selline dialoog ja 
teabevahetus süstemaatilisemaks, tuleks 
korraldada EIT sidusrühmade foorum, mis 
hõlmaks sidusrühmade laiemat ringi, et 
käsitleda valdkondadevahelisi küsimusi.
Sellega seoses tuleks korraldada ka 
teavituskampaania, mis on suunatud 
ülikoolidele, kohalikele ametiasutustele ja 
riikide parlamentidele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 73
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele. Et muuta selline dialoog ja 
teabevahetus süstemaatilisemaks, tuleks 
korraldada EIT sidusrühmade foorum, mis 
hõlmaks sidusrühmade laiemat ringi, et 
käsitleda valdkondadevahelisi küsimusi.

(6) EIT peaks otse suhtlema riikide ja 
piirkondade esindajatega ning muude 
sidusrühmadega kogu innovatsiooniahelas, 
sest sellel on positiivne mõju mõlemale 
poolele. Et muuta selline dialoog ja 
teabevahetus süstemaatilisemaks, tuleks 
korraldada EIT sidusrühmade foorum, mis 
hõlmaks sidusrühmade, sh valitsusväliste 
organisatsioonide laiemat ringi, et 
käsitleda valdkondadevahelisi küsimusi.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalsete probleemide lahendamiseks algatatud innovatsiooni- ja tehnoloogiaalasesse 
dialoogi tuleks kaasata ühiskonna kõik huvitatud osapooled, et saada nendest probleemidest 
terviklik ülevaade. Veelgi enam, kõikide osapooltega peetav pidev dialoog aitab pikemas 
perspektiivis reageerida sotsiaalsete probleemide muutumisele.

Muudatusettepanek 74
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) EIT edendab ainuüksi tänu oma 
olemusele ja koosseisule innovatsiooni ja 
ettevõtluse multi- ja interdistsiplinaarset 
käsitust, sealhulgas mittetehnoloogiliste 
lahenduste, organisatsiooniliste meetmete, 
uute ärimudelite, süsteemide ja avaliku 
sektori uuenduste väljatöötamist, mida on 
vaja tehnoloogia- ja tehnikaalase 
innovatsiooni täiendamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 75
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) EIT peaks püüdma teha tihedamat 
koostööd erasektoriga ja eelkõige väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjatega.

Or. en

Selgitus

Erasektori osalemine ühe tähtsa tegurina teadmiste kolmnurgas on äärmiselt oluline. Praegu 
osaleb erasektor teadmis- ja innovaatikakogukondades paraku mõnikord liiga vähe; seetõttu 
peaks EIT võtma meetmeid, et tagada erasektori kaasatus.

Muudatusettepanek 76
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalne 
ettevõtlus moodustavad vajaduse korral 
olulise osa EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevusest, kuna 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
loodud uuenduslikud tooted, teenused ja 
protsessid on vahetult seotud suurte 
ühiskondlike probleemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määratleda tuleks EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukodadele antava toetuse 
ulatus ning täpsustada tuleks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahaliste 
vahendite allikaid.

(7) Määratleda tuleks EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukodadele antava toetuse 
ulatus ning täpsustada tuleks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahaliste 
vahendite allikaid. EIT peaks tegutsema 
investorina ja järgima ettevõtluse 
loogikat, kusjuures tema investeeringutel 
peaks olema võimendav mõju muudele 
era- või avaliku sektori 
rahastamisallikatele.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määratleda tuleks EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukodadele antava toetuse 
ulatus ning täpsustada tuleks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahaliste 
vahendite allikaid.

(7) Määratleda tuleks EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukodadele antava toetuse 
ulatus ning täpsustada tuleks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahaliste 
vahendite allikaid. EIT suurendab 
koostoimet struktuurifondidega ja püüab 
nendega saavutada võimalikult suure 
täiendavuse.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 80
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uued teadmis- ja
innovaatikakogukonnad, sealhulgas 
nende eelisvaldkonnad ning 
valimisprotsessi korraldus ja ajastus, 
tuleks kindlaks määrata vastavalt 
strateegilises innovatsioonikavas esitatud 
korrale.

(9) EIT strateegilises innovatsioonikavas 
on määratletud uute teadmis- ja
innovaatikakogukondade loomise kord. 
Osa uutele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele aastateks 
2014–2020 ette nähtud eelarvest 
kulutatakse vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas määratletud 
teemadele. Ülejäänud eelarvevahendid 
võib EIT eraldada vabal valikul kas nende 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tugevdamiseks või muude teemadega 
seotud teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamiseks. 
EIT võib kõikide uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul ise 
otsustada, milline on nende jaoks sobiv 
suurus, kestus ja ajaline raamistik.

Or. en

Selgitus

ELi innovatsioonipoliitika paindlikkuse suurendamiseks peab EIT-l olema võimalik luua 
teadmis- ja innovaatikakogukondi ka muudes teemavaldkondades kui need, milles on kokku 
lepitud strateegilises innovatsioonikavas. EIT-l on õigus valida strateegilises 
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innovatsioonikavas esitatud teemade seast kõige kohasemad. Kõikide uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul võib EIT ise otsustada nende sobiva suuruse ning ajalise 
kestuse ja raamistiku üle.

Muudatusettepanek 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, sealhulgas nende 
eelisvaldkonnad ning valimisprotsessi 
korraldus ja ajastus, tuleks kindlaks 
määrata vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas esitatud korrale.

(9) Uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, sealhulgas nende 
eelisvaldkonnad ning valimisprotsessi 
korraldus ja ajastus, tuleks kindlaks 
määrata vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas esitatud korrale, 
kasutades täpset, läbipaistvat ja 
konkurentsivõimelist menetlust, milles 
võetakse arvesse alt üles lähenemisviisi 
ning ELi üha muutuvaid ühiskondlikke 
probleeme, pakkudes samal ajal 
võimalikele osalejatele selgust ja 
prognoositavust.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, sealhulgas nende 
eelisvaldkonnad ning valimisprotsessi 
korraldus ja ajastus, tuleks kindlaks 
määrata vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas esitatud korrale.

(9) Uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, sealhulgas nende 
eelisvaldkonnad ning valimisprotsessi 
korraldus ja ajastus, tuleks kindlaks 
määrata konkurentsivõimeliselt ning
vastavalt strateegilises innovatsioonikavas 
esitatud korrale. Uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimisprotsessi 
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kõik etapid peaksid olema avatud ja 
läbipaistvad;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Nagu on märgitud ka juhtalgatust 
„Innovatiivne liit” käsitlevas Euroopa 
Parlamendi raportis, peaksid teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad aitama leida 
lahendusi ühistele suurtele ühiskondlikele 
probleemidele, millega Euroopa ühiskond 
kokku puutub, täpsemalt järgmistele:
– toimuvad demograafilised muutused: 
vananev ühiskond, suurenev rahvaarv 
maailmas (toitumine, tervis, haiguste 
ennetamine), linnastumine, sotsiaalne 
ühtekuuluvus ja ränne;
– üleminek nii bioloogiliste kui ka 
mittebioloogiliste ressursside 
jätkusuutlikule kasutusele: 
kliimamuutused, taastuvenergia ja 
energiatõhusus, ressursitõhusus, 
veepuudus, üleujutused ning püüded 
säilitada või asendada otsakorral olevaid 
olulisi tooraineid;
– tugev, stabiilne, õiglane ja 
konkurentsivõimeline majanduslik baas: 
majanduse taastumine, teadmistepõhise 
ühiskonna rakendamine ning ELi 
konkurentsivõime ja tööhõive tõstmine.
Need kolm ühiskondlike probleemide 
valdkonda kattuvad ja on omavahel 
seotud, hõlmates kõiki Horisont 2020 
teises sambas märgitud probleeme.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Liidus toimuv innovatsioon peab olema ühiskondlikult asjakohane ning selle 
eesmärk peab olema leida lahendusi suurtele ühiskondlikele probleemidele, millega me kokku 
puutume.

Muudatusettepanek 84
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade arv tuleks 
kindlaks määrata vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas esitatud 
prioriteetidele. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid olema 
arvestatava suurusega, et kujuneda 
maailmatasemel toimijateks, suuta muuta 
ELi innovatsioonimaastikku ja anda oma 
valdkonna ühiskondlike probleemide 
lahendamisse märgatav panus. Teadmis-
ja innovaatikakogukondade 
valimisprotsess peaks igal juhul lähtuma 
ettepanekute kvaliteedist, elujõulisusest 
ning potentsiaalist.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) EIT peaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomisel 
kasutama konkreetse juhtumi asjaolusid 
arvestavat lähenemisviisi ning võtma 
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arvesse asjaolu, et kõikide teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahalised 
vajadused ning nende suurus ja tegevuse 
pikkus ei ole ühesugused.

Or. en

Selgitus

Ettevõtlussektorid on erinevad ning seetõttu on neile vaja erinevalt läheneda. Mõnede 
teadmis- ja innovaatikakogukondade jaoks on vaja ainult teatavat kollokatsiooni, ent mõned 
teised on seevastu laiahaardelisemad. EIT peaks iga teadmis- ja innovaatikakogukonna puhul 
kasutama selle konkreetset eripära arvestavat lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 86
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) EIT on ainus Horisont 2020 
raamistikku kuuluv instrument, mille 
raames pööratakse märkimisväärset 
tähelepanu ka haridusele. EITst peaks 
kujunema maailmatasemel kraadiõppe 
pakkuja, kes loob kõrghariduses 
põhjapaneva haridusalase paradigma, 
mille abil oleks võimalik lahendada 
Euroopa paradoks.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid laiendama oma haridusalast 

(10) Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid laiendama oma haridusalast 
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tegevust, pakkudes kutsealast koolitust. tegevust, pakkudes kutsealast koolitust ja 
suvekursusi, kaugõpet ja 
praktikavõimalusi. EIT peaks 
investeerima endale uuendusliku 
ettevõtlushariduse valdkonnas 
maailmatasemel maine loomisesse.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) EITd ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondi tuleks julgustada 
arendama haridusalast koostoimet ELi ja 
selle liikmesriikide poliitikaga, et tagada, 
et tulevikus on olemas vajalik inimkapital 
selleks, et Euroopa saaks saavutada 
teadus-, tehnoloogia- ja 
innovatsioonialase tipptaseme. Selleks 
tuleks edendada loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduste ja 
matemaatika alast haridust ning luua 
ettevõtlusalase juhendamise, praktikate ja 
toetuste süsteem noortele eurooplastele 
ning parimatele keskkooli- ja 
üliõpilastele.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

järelevalve ja hindamise korraldamisel on 
vaja komisjoni ja EIT vahelist koostööd, et 
tagada sidusus ELi tasandi üldise 
järelevalve- ja hindamissüsteemiga. EIT 
peaks kindlustama teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelise 
kooskõlastamise ja koostöö, et tagada 
koostoimete teke ning kõikide EIT 
partnerite pakutav lisandväärtus.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid püüdma saavutada koostoimet 
Euroopa Liidu asjakohaste algatustega.

(12) Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid püüdma saavutada koostoimet ja 
sidemeid Euroopa tasandi asjakohaste
ning teadmis- ja innovaatikakogukondi 
täiendavate teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsioonialaste algatustega, 
samuti Euroopa tasandi vahenditega 
nagu Euroopa innovatsioonipartnerlused 
või SET-kavad.

Or. en

Selgitus

Algatustevaheline täiendavus ja seosed on vajalikud selleks, et muuta ELi 
innovatsioonimaastik lihtsamaks.

Muudatusettepanek 91
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid toimima 
innovatsiooni katalüsaatoritena ja olema 
võimelised tootma märkimisväärses 
koguses äärmiselt vajalikke uuendajaid, 
kes edendavad ettevõtluskultuuri, omavad 
sellealast kogemust ning suudavad luua 
uuenduslikke teadmistepõhiseid VKEsid 
ja kujundada ümber olemasolevaid 
ettevõtteid. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid 
pakkuma Euroopa, piirkondlike ja riiklike 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsioonikogukondadele eeskuju, 
lihtsasti järeletehtavat koostöömudelit 
ning näidet sellest, kuidas kasutada 
struktuurifonde Euroopa 
innovatsioonialaste eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis.

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades,
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis. 

Kogu EIT peamine eesmärk peaks olema 
tipptaseme saavutamine, edendades 
seejuures suuremat osalemist, et 
stimuleerida kogu Euroopas tipptaseme 
poole püüdlemist ja muu hulgas nn 
tipptasemele viiva trepi mudelit, millega 
ergutatakse osalema veelgi arvukamaid 
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tugevaid tärkavaid tippüksusi, näiteks 
väikesi uurimisrühmi ja äärmiselt 
uuenduslikke idufirmasid, kes on 
võimelised tegutsema piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil innovatsiooni 
katalüsaatoritena ning levitama EIT 
innovatsioonikultuuri kogu ELis. 

Or. en

Muudatusettepanek 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis.

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis. Lisaks 
sellele peaksid EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad püüdma veelgi 
arendada oma teavitustegevust ning luua 
sidemeid tärkavate ja potentsiaalsete 
tippkeskuste institutsioonide ja muude 
partneritega (eeskätt paigus, kus esineb 
selge nõudlus ja/või pakkumine), et 
saavutada võimalikult tõhusaid tulemusi. 

Or. en

Selgitus

Lisaks tipptaseme tagamisele peaksid EIT ning teadus- ja innovaatikakogukonnad tagama, et 
nende meetmetest on kasu võimalikult paljudele sidusrühmadele, piirkondadele ja 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 94
Marisa Matias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis.

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis.
Hindamiskriteeriumide seas tuleks 
positiivse näitajana arvestada seda, kui 
osaleda soovib liikmesriik, mis pole veel 
ühegi olemasoleva teadmis- ja 
innovaatikakogukonnaga seotud.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis.

(13) Et tagada eri liikmesriikide 
organisatsioonide laialdasem osalemine 
teadmis- ja innovaatikakogukondades, 
tuleks luua partnerorganisatsioonid 
vähemalt kolmes eri liikmesriigis. EIT 
peab tagama vaba juurdepääsu kõikidele 
Euroopa kõrgetasemelistele 
teadusringkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) EIT peaks pöörama tähelepanu 
teadmis- ja innovaatikakogukondadesse 
kaasatud teadmiste kolmnurga eri osaliste 
vahelisele tasakaalule ning erilist 
tähelepanu väiksemate osaliste, näiteks 
väikeste uurimiskeskuste ja VKEde 
kaasamisele. 

Or. en

Selgitus

Oluline on, et teadmiste kolmnurga eri osalised oleksid kaasatud tasakaalustatult.

Muudatusettepanek 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid 
kujunema ELis teadmiste kolmnurga 
rakendamise eeskujuks ning lõpuks ka 
teenusepakkujateks, kes suurendavad 
seoses innovatsioonipoliitika ja aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
kavandamise ja rakendamisega kogu ELi 
innovatsioonisuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) EIT peaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse 
rahastamise, järelevalve ja hindamise 
kriteeriumid ja korra vastu võtma enne 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valimisprotsessi algust.

(14) EIT peaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse 
rahastamise, järelevalve ja hindamise 
kriteeriumid ja korra vastu võtma enne 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valimisprotsessi algust. Eelkõige tuleks 
märkimisväärne osa teadmis- ja 
innovaatikakogukondade iga-aastastest 
rahalistest vahenditest eraldada 
konkurentsivõimelise 
läbivaatamismehhanismi alusel. 

Or. en

Muudatusettepanek 99
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) EIT peaks püüdma vähendada 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) EIT kolmeaastases tööprogrammis 
tuleks arvesse võtta komisjoni arvamust
instituudi erieesmärkide kohta, mis on 
määratletud programmis Horisont 2020, ja 
instituudi ning Euroopa Liidu 

(15) EIT kolmeaastases tööprogrammis 
tuleks arvesse võtta komisjoni, parlamendi 
ja nõukogu arvamusi instituudi 
erieesmärkide kohta, mis on määratletud 
programmis Horisont 2020, ja instituudi 
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poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta.

ning Euroopa Liidu poliitikavaldkondade 
ja vahendite vastastikuse täiendavuse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) EIT hindamine peaks andma 
õigeaegse sisendi programmi
Horisont 2020 hindamiseks 2017. ja 
2023. aastal.

(17) EIT hindamine peaks võimaldama 
tulemuslikkuse ja põhinäitajate vahetut 
võrdlemist Horisont 2020 asjaomaste 
instrumentidega ning andma õigeaegse 
sisendi programmi Horisont 2020 
hindamiseks 2017. ja 2023. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks tugevdama oma rolli 
EIT tegevuse konkreetsete aspektide 
rakendamise üle järelevalve teostamisel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni suurem osalus järelevalve teostamisel ei ole vajalik, see põhjustaks vaid rohkem 
bürokraatiat.
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Muudatusettepanek 103
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjon peaks tugevdama oma rolli 
EIT tegevuse konkreetsete aspektide 
rakendamise üle järelevalve teostamisel.

(18) Komisjon peaks tugevdama oma rolli 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevuse 
konkreetsete aspektide rakendamise üle 
järelevalve teostamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EIT sihtasutus ei saa otsetoetust ELi 
eelarvest, kuigi esialgu oli nii ette nähtud, 
ning ELi eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust ei kohaldata EIT 
sihtasutuse suhtes.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EIT sihtasutus ei saa otsetoetust ELi 
eelarvest, kuigi esialgu oli nii ette nähtud, 
ning ELi eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust ei kohaldata EIT 

välja jäetud
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sihtasutuse suhtes.

Or. it

(vt muudatusettepanekut, millega kustutatakse lisa 2. jao punkti 1 alapunkt n)

Muudatusettepanek 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artikli 2 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„innovatsioon” – protsess, mille kaudu 
kerkivad esile uued ideed, mis aitavad 
vastata ühiskonna või majanduse 
vajadustele ja luua uusi tooteid, teenuseid, 
protsesse või äri- ja 
organisatsioonimudeleid, mis 
suurendavad ühiskonna väärtust ja mida 
saab olemasoleval turul edukalt 
kasutusele võtta või mis suudavad luua 
uusi turge;”

Or. en

Selgitus

Turu mõõde on innovatsioonis keskse tähtsusega.

Muudatusettepanek 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 9 a (uus)



PE492.618v01-00 24/66 AM\906376ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„(9a) Piirkondlike rakendus- ja 
innovatsioonikogukondade eesmärk on 
arendada suhteid EITga ning saada 
lõpuks selle osaks. See tähendab, et 
piirkondlik rakendus- ja 
innovatsioonikogukond on 
kõrgharidusasutuste, 
teadusorganisatsioonide, äriühingute ja 
muude sidusrühmade selline autonoomne 
partnerlus innovatsiooniprotsessis, mis 
esineb strateegilise võrgustiku kujul, 
põhineb ühisel keskpika tähtajaga või 
pikaajalisel innovatsiooniplaneerimisel ja 
on võimeline tegema edusamme 
tipptaseme saavutamiseks, jõudes selleni 
kõrghariduses, teadustöös ja 
innovatsioonitegevuses, nii et lõpuks 
tunnistatakse selle seotust EITga ka 
ametlikult (olenemata selle täpsest 
juriidilisest vormist).”

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

10) „sidusrühmade foorum” – platvorm, 
mis hõlmab nii konverentse kui ka 
elektrooniliste sidevahendite abil peetud 
konverentse ja muid üritusi ning mis on 
avatud riiklike ja piirkondlike 
valitsusasutuste, organisatsioonide ning 
üksikute ettevõtlus-, haridus- ja 
teadusvaldkonna üksuste esindajatele,
ühingutele, kodanikuühiskonna 
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organisatsioonidele ja klastritele, samuti 
muudele huvitatud isikutele kogu teadmiste 
kolmnurgas.”

Or. en

Muudatusettepanek 109
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 110
Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade foorum ei tohiks hõlmata pelgalt teadmiste kolmnurga osalisi, vaid sellesse 
tuleks kaasata ka asjaomaste huvide ja probleemidega seotud valitsusvälised 
organisatsioonid.

Muudatusettepanek 111
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 2 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) „teadmis- ja innovaatikakogukondade 
väärtust lisav tegevus” –
partnerorganisatsioonide tegevus, mis aitab 
kaasa teadust, innovatsiooni ja 
kõrgharidust hõlmava teadmiste kolmnurga 
lõimimisele, sealhulgas teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomise ja 
haldamise ning kooskõlastamisega seotud 
tegevus.”

11) „teadmis- ja innovaatikakogukondade 
väärtust lisav tegevus” –
partnerorganisatsioonide tegevus, mis aitab 
kaasa teadust, innovatsiooni ja 
kõrgharidust hõlmava teadmiste kolmnurga 
lõimimisele, sealhulgas teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomise ja 
haldamise ning kooskõlastamisega seotud 
tegevus, ning tegevus, mis aitab kaasa 
EIT üldeesmärkide täitmisele.”

Or. en

Muudatusettepanek 112
Judith A. Merkies

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

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

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele ning –
nagu öeldud põhjenduses 9a – leida 
lahendusi suurtele ühiskondlikele 
probleemidele, millega Euroopa ühiskond 
kokku puutub, tugevdades ja kiirendades
liikmesriikide ja liidu innovatsioonivõimet.
Sel eesmärgil edendab ja lõimib EIT 
kõrgeimate standardite kohast kõrgharidus-
, teadus- ja innovatsioonitegevust.

EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidus toimuv innovatsioon peab olema ühiskondlikult asjakohane ning selle 
eesmärk peab olema leida lahendusi suurtele ühiskondlikele probleemidele, millega me kokku 
puutume.

Muudatusettepanek 113
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. Sel eesmärgil 
edendab ja lõimib ta kõrgeimate 
standardite kohaseid kõrgharidus-, teadus-
ja innovatsioonitegevusi.

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majandus- ja sotsiaalsele 
arengule ja konkurentsivõime 
parandamisele, tugevdades liikmesriikide 
ja liidu innovatsioonivõimet ja 
ettevõtlusalast suutlikkust. Sel eesmärgil 
edendab ja lõimib ta kõrgeimate 
standardite kohaseid kõrgharidus-, teadus-, 
innovatsiooni- ja ettevõtlustegevusi.
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EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIT ülesanne on aidata kaasa Euroopa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
tugevdades liikmesriikide ja liidu 
innovatsioonivõimet. Sel eesmärgil 
edendab ja lõimib EIT kõrgeimate 
standardite kohast kõrgharidus-, teadus- ja 
innovatsioonitegevust, et kujundada välja 
ettevõtluskesksem meelelaad.

EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

EIT üldeesmärgid, erieesmärgid ja 
tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014–2020 
määratletakse programmis Horisont 2020.”

Or. en

Muudatusettepanek 115
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 4 lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
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„a) Juhatus, mis koosneb kõrghariduse, 
teadusuuringute, innovatsiooni ja 
ärivallas kogemusi omavatest kõrgelt 
kvalifitseeritud liikmetest, kelle vahel 
valitseb tasakaal. Juhatus vastutab EIT 
tegevuse juhtimise, teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimise, 
nimetamise ja hindamise ning kõigi teiste 
strateegiliste otsuste eest;”

Or. en

Selgitus

EIT organites peab valitsema tasakaal hariduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja ärivalla 
kogemustega osaliste vahel.

Muudatusettepanek 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) punkt b asendatakse järgmisega:
„b) loob aktiivselt kontakte tärkavate 
institutsioonide ning tipp- ja 
innovatsioonikeskustega, et suurendada 
ELi innovatsioonisuutlikkust. See hõlmab 
kõrgetasemeliste teadusasutuste ning 
vähem arenenud piirkondade 
kokkuviimist, mestimist, töötajate vahetus-
ja liikuvusprogramme, ekspertnõuandeid 
ja abi ning ühiste strateegiate 
väljatöötamist.”

Or. en

Muudatusettepanek 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) punkt b asendatakse järgmisega:
„b) teeb võimalike 
partnerorganisatsioonide, eeskätt VKEde 
ning tärkavate ja potentsiaalsete 
tippkeskuste seas tutvustustööd, et 
julgustada ja hõlbustada nende osalemist 
oma tegevuses;”

Or. en

Muudatusettepanek 118
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) punkt c asendatakse järgmisega:
„c) valib välja ja nimetab kooskõlas 
artikliga 7 teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad ning määrab 
kokkulepetega kindlaks nende õigused ja 
kohustused; tagab neile vajaliku ja kiire 
toetuse; rakendab nõuetekohaseid 
kvaliteedikontrolli meetmeid; teostab 
järelevalvet ja hindab korrapäraselt nende 
tegevust ja väljundit; tagab eri 
kollokatsioonide ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahelise 
koordineerimise kohase taseme;”

Or. en
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Selgitus

EIT ülesanne peaks olema toetada teadmis- ja innovaatikakogukondi asjakohasel viisil, 
teostada nende tegevuse ja panuse üle järelevalvet ja hindamisi ning tagada kooskõlastamine 
nii ühe teadmis- ja innovaatikakogukonna eri kollokatsioonide kui ka eri teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahel.

Muudatusettepanek 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lisatakse järgmine punkt:
„(f a) hindab intellektuaalomandi õiguste 
alaste põhimõtete järgimist teadmis- ja 
innovaatikakogukondades ning selle mõju 
Euroopa ja eelkõige VKEde 
innovatsioonisuutlikkusele; annab 
suuniseid intellektuaalomandi õiguste 
uuenduslike vormide suhtes, millega 
edendatakse teadmiste edasiandmist ja 
levitamist kogu liidus;”

Or. en

Selgitus

Selles kontekstis on EIT ülesanne pakkuda teadmis- ja innovaatikakogukondadele strateegilisi 
suuniseid. Seega peaks EIT teostama teadmis- ja innovaatikakogukondades 
intellektuaalomandi õiguste alaste põhimõtete järgimise hindamisi.

Muudatusettepanek 120
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) punkt h asendatakse järgmisega:
„h) tagab vastastikuse täiendavuse, 
koostoime ja järjepidevuse EIT tegevuse 
ja ühenduse muude programmide vahel;”

Or. it

Selgitus

Eesmärk on tagada järjepidevus ELi muude programmide eesmärkidega ning ergutada 
interdistsiplinaarsust.

Muudatusettepanek 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lisatakse järgmine punkt h a:
„(h a) kujuneb kogu ELis 
teenusepakkujaks, kes suurendab 
innovatsioonisuutlikkust ning abistab 
riiklikke ja piirkondlikke üksusi (eeskätt 
väiksema tulemuslikkusega piirkondades) 
innovatsioonipoliitika ja aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
kavandamisel ja rakendamisel;”

Or. en

Muudatusettepanek 122
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lisatakse järgmine punkt h a:
„(h a) edendab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade mainet 
tipptasemel innovatsioonipartneritena nii 
ELis kui ka sellest väljaspool.”

Or. en

Muudatusettepanek 123
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) lisatakse järgmine punkt h b:
„(h b) toetab ja nõustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondi haldus- ja 
finantsküsimustes ning töötab välja 
parimate tavade juhendi, et jagada 
olemasolevate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade häid tavasid ja 
kogemusi ka uutele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele.”

Or. en

Muudatusettepanek 124
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a d (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt h c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) lisatakse järgmine punkt h c:
„(h c) hõlbustab tulemuslikku 
teabevahetust ja temaatilist koostööd eri 
kollokatsioonide ning teadus- ja 
innovaatikakogukondade vahel.”

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

j) kutsub vähemalt kord aastas kokku 
sidusrühmade foorumi, et anda teavet EIT 
tegevuse, kogemuste, heade tavade ning 
liidu innovatsiooni-, teadus- ja 
hariduspoliitikasse ja -eesmärkidesse 
antava panuse kohta ning võimaldada 
sidusrühmadel anda oma panus seoses 
EIT tegevuskava, strateegia ja tegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 6 lõike 1 punkt b asendatakse 
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järgmisega:
„b) olulist majanduslikku ja 
ühiskondlikku huvi pakkuvates 
valdkondades teostatavad eesrindlikud ja 
innovatsioonipõhised uuringud, mis 
tuginevad Euroopa tasandi ja siseriiklike 
uuringute tulemustel ning mis 
potentsiaalselt tugevdavad Euroopa 
konkurentsivõimet rahvusvahelisel 
tasandil ja leiavad lahendused suurtele 
ühiskondlikele probleemidele.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidus toimuva innovatsiooni eesmärk peab olema leida lahendused suurtele 
ühiskondlikele probleemidele.

Muudatusettepanek 127
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) haridus- ja koolitustegevus magistri- ja 
doktoriõppe tasandil ning kutsealane 
koolitus valdkondades, mis võivad 
tulevikus aidata rahuldada Euroopa
sotsiaal-majanduslikke vajadusi ja mis 
edendavad innovatsioonialaste oskuste 
arendamist, juhtimis- ja ettevõtlusoskuste 
ning teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse 
parandamist;”.

c) haridus- ja koolitustegevus magistri- ja 
doktoriõppe tasandil ning kutsealane 
koolitus valdkondades, mis võivad 
tulevikus aidata rahuldada Euroopa Liidu 
tööturu vajadusi ja mis edendavad 
innovatsioonialaste oskuste arendamist, 
juhtimis- ja ettevõtlusoskuste ning 
teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse 
parandamist;”.

Or. it

Selgitus

Äärmiselt oluline on lisada viide tööturule, et keskenduda haridus- ja koolitustegevuses 
sellistele eesmärkidele, mis seonduvad tagamisega, et inimesed on kvalifitseeritud ja 
võimelised astuma tööturule. 
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Muudatusettepanek 128
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) haridus- ja koolitustegevus magistri- ja 
doktoriõppe tasandil ning kutsealane 
koolitus valdkondades, mis võivad 
tulevikus aidata rahuldada Euroopa 
sotsiaal-majanduslikke vajadusi ja mis 
edendavad innovatsioonialaste oskuste 
arendamist, juhtimis- ja ettevõtlusoskuste 
ning teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse 
parandamist;

c) haridus- ja koolitustegevus magistri- ja 
doktoriõppe tasandil ning kutsealane 
koolitus valdkondades, mis võivad 
tulevikus aidata rahuldada Euroopa 
sotsiaal-majanduslikke vajadusi ja mis
suurendavad ELi talendivaru, edendavad 
innovatsioonialaste oskuste arendamist
ning juhtimis- ja ettevõtlusoskuste
suurendamist, tipptalentide ligitõmbamise 
ja nende siin hoidmise edendamist ning 
teadlaste ja üliõpilaste liikuvuse 
parandamist;”.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 
1a:
„1a. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
üritavad võimalikult suurel määral 
lõimuda ja kooskõlastada oma tegevust 
olemasolevate Euroopa, riikliku ja 
piirkondliku tasandi algatuste ning 
teadus- ja arendustegevuse ja 
innovatsioonialaste kohaliku tasandi 



AM\906376ET.doc 37/66 PE492.618v01-00

ET

vahenditega.”

Or. en

Muudatusettepanek 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 6 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Teadmis- ja innovaatikakogukondadel 
on oma sisekorralduse ja koosseisu 
määratlemisel märkimisväärne üldine 
autonoomsus. Eelkõige teevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad järgmist:
a) loovad juhtimisstruktuuri, kuhu 
kuuluvad kõrghariduse, teadusuuringute 
ja ärisektori esindajad;
b) on avatud uutele liikmetele, eeskätt 
uuenduslikele VKEdele, kes suurendavad 
partnerluse väärtust;
c) tegutsevad avatud ja läbipaistval viisil.”

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondade juhtimisstruktuur peab olema paindlik, et tagada 
korralduse tõhusus.

Muudatusettepanek 131
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)
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Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Artikli 6 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Teadmis- ja innovaatikakogukondadel 
on oma sisekorralduse, koosseisu ning 
täpse tegevuskava ja töömeetodite 
määratlemisel märkimisväärne üldine 
autonoomsus. Eelkõige on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eesmärgiks olla 
avatud uutele liikmetele, kui see 
suurendab partnerluse väärtust, pidades 
silmas partnerluse stabiilsust ja kestvust.”

Or. en

Muudatusettepanek 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 
2a:
„2a. Eelkõige tuleks arendada täiendavust 
ja tihedat koostoimet struktuurifondidega, 
edendades selleks mitmeid fonde 
hõlmavat lähenemisviisi. EIT peaks 
andma kvaliteedimärgise positiivse 
hinnangu saanud projektidele, mis ei ole 
eelarvepiirangute tõttu muul viisil 
rahastamist leidnud. Koostöös EITga võib 
kasutada ka riiklikke ja struktuurifonde, 
et pakkuda EIT lõpetajatele 
tagasipöördumis- ja sisseseadmistoetusi, 
aidates nii levitada EIT innovatsiooni- ja 
ettevõtlussuutlikkust geograafiliselt üle 
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kogu liidu.”

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 6 – punkt 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 
3a:
„3a. Selleks et parandada EIT väljundite 
saavutamist, peaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade võetud 
meetmetel olema mõõdetav mõju 
jätkusuutlike uuenduslike idufirmade ja 
kõrvalettevõtete asutamisele, eeskätt EIT 
kraadiõppe läbinute ja selle koolitustes 
osalenute ettevõtlusalase tegevuse 
toetamise ning võrgustike loomise 
kaudu.”

Or. en

Muudatusettepanek 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Artikli 7 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. EIT valib välja ja nimetab teadmis- ja 
innovaatikakogukonnaks või 
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piirkondlikuks rakendus- ja 
innovatsioonikogukonnaks saava 
partnerluse avatud ja läbipaistva 
konkursimenetlusega. EIT võtab vastu ja 
avalikustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade või piirkondlike 
rakendus- ja innovatsioonikogukondade 
üksikasjalikud valikukriteeriumid, mille 
aluseks on orienteeritus tipptasemel 
saavutustele ja innovatsioonivõimele; 
valimisprotsessi kaasatakse välis- ja 
sõltumatud eksperdid.”

Or. en

Muudatusettepanek 135
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1a. EIT strateegilises innovatsioonikavas 
on määratletud uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomise kord. 
60% uutele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele aastateks 
2014–2020 ette nähtud eelarvest 
kulutatakse vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas määratletud teemadele.
Ülejäänud 40% uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
eelarvevahenditest võib EIT eraldada 
vabal valikul kas nende teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tugevdamiseks 
või muude teemadega seotud teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamiseks. 
EIT võib kõikide uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul ise 
otsustada, milline on nende jaoks sobiv 
suurus, kestus ja ajaline raamistik.

Or. en
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Selgitus

ELi innovatsioonipoliitika paindlikkuse suurendamiseks peab EIT-l olema võimalik luua 
teadmis- ja innovaatikakogukondi ka muudes teemavaldkondades kui need, milles on kokku 
lepitud strateegilises innovatsioonikavas. EIT-l on õigus valida strateegilises 
innovatsioonikavas esitatud teemade seast kõige kohasemad. Kõikide uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade puhul võib EIT ise otsustada nende sobiva suuruse ning ajalise 
kestuse ja raamistiku üle.

Muudatusettepanek 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1a. EIT alustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimist ja 
nimetamist vastavalt strateegilises 
innovatsioonikavas selgelt määratletud 
eelisvaldkondadele ja ajakavale. Välja 
valitud teadmis- ja 
innovaatikakogukondade arv sõltub 
Euroopa konsortsiumide küpsusest ja 
valmidusest moodustada usaldusväärseid 
teadmis- ja innovaatikakogukondi, 
võimalikust ühiskondlikust ja 
majanduslikust mõjust ning teiste 
algatustega koostoimete loomise 
võimalustest, samuti EIT 
vastuvõtuvõimest ning olemasolevast 
eelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige 
1b:
„1b. Uued teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad valitakse välja 
konkurentsipõhiselt, tuginedes iga 
konkreetse teadmis- ja 
innovaatikakogukonna oma väärtustele ja 
potentsiaalile, kusjuures see valik ei 
tohiks sõltuda muude teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
tulemuslikkusest.”

Or. en

Muudatusettepanek 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lisatakse järgmine lõige 1c:
„1c. Uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimisel 
keskendutakse peamiselt nende 
innovatsiooni ja ettevõtluse edendamise 
potentsiaalile. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad osalevad 
sotsiaalsete probleemide lahendamisel.”

Or. en

Selgitus

Teadmis- ja innovaatikakogukondade osalemine meie peamiste sotsiaalsete probleemide 
lahendamisel on oluline, kuid vaja on täpsustada, et see ei tohiks olla teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valimise kõige tähtsam kriteerium. Peamine valikukriteerium peaks 
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olema teadmis- ja innovaatikakogukonna innovatsiooni ja ettevõtluse edendamise potentsiaal. 

Muudatusettepanek 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
„2. Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
või piirkondliku rakendus- ja 
innovatsioonikogukonna valikul võetakse 
kooskõlas lõikes 1 sätestatud 
põhimõtetega arvesse eelkõige:”

Or. en

Muudatusettepanek 140
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lisatakse järgmine punkt b a:
„(b a) nende võimet aidata kaasa algatust 
„Innovatiivne liit” käsitlevas Euroopa 
Parlamendi raportis esitatud kolme suure 
ühiskondliku probleemi lahendamisele.”

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) Artikli 7 lõike 2 punkt d asendatakse
järgmisega:
„d) kõrghariduse, teaduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
tegutsevate organisatsioonide osalemist 
partnerlustes, pidades silmas kolme 
nimetatud valdkonna vahelist tasakaalu.”

Or. en

Muudatusettepanek 142
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) valmisolekut tekitada koostoimet 
Euroopa Liidu muude algatustega,

h) valmisolekut tekitada koostoimet 
Euroopa Liidu muude teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni 
valdkonna algatustega,

Or. en

Muudatusettepanek 143
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine punkt h a:
„(h a) partnerluse täiendavust muude 
Euroopa, riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi 
innovatsiooniprogrammidega.”

Or. en

Muudatusettepanek 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige 2a:
„2a. Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
määravad kindlaks oma täpse 
tegevuskava ja töömeetodid. Eelkõige 
teevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad järgmist:
a) koostavad nende tegevust kajastavad 
iga-aastased äriplaanid, mis hõlmavad 
erieesmärke, vahe-eesmärke ja peamisi 
tulemuslikkuse näitajaid;
b) töötavad välja strateegiad rahandusliku 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks, mis 
peaks tooma kaasa ELi vahendite 
järkjärgulise vähendamise;
c) töötavad välja tutvustustöö meetmed, 
mis on suunatud eeskätt tärkavatele ja 
potentsiaalsetele tippkeskustele.”

Or. en

Selgitus

„Tärkavad ja potentsiaalsed tippkeskused” on parem väljend kui ”väiksema tulemuslikkusega 
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ELi piirkondade tippkeskused”, kuna selles ei mainita konkreetselt geograafilist aspekti (seda 
antakse lihtsalt mõista), rõhutades niimoodi rohkem tipptaseme olulisust.

Muudatusettepanek 145
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Eesmärk on taastada selle lõike algne sisu.

Muudatusettepanek 146
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 147
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Enamik teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas osalevatest 
partnerorganisatsioonidest peab olema 
asutatud liikmesriikides. Igasse teadmis- ja 
innovaatikakogukonda kuulub vähemalt 
üks kõrgharidusasutus ja üks eraettevõte.

„4. a) Vähemalt kaks kolmandikku
teadmis- ja innovaatikakogukonnas 
osalevatest partnerorganisatsioonidest peab 
olema asutatud liikmesriikides.

b) Igasse teadmis- ja 
innovaatikakogukonda kuulub vähemalt 
üks kõrgharidusasutus, üks eraõiguslik 
asutus ja üks VKE.”

Or. en

Muudatusettepanek 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt e a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) lisatakse järgmine lõige 4a:
„4a. Piirkondlike rakendus- ja 
innovatsioonikogukondade eesmärk on 
arendada suhteid EITga ning saada 
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lõpuks selle osaks. Piirkondlikuks 
rakendus- ja innovatsioonikogukonnaks 
kvalifitseerumise tingimus on see, et selle 
areng peab olema piisavalt paljulubav, et 
täita õigeaegselt kõik eespool nimetatud 
tingimused. Piirkondlik rakendus- ja 
innovatsioonikogukond peab täitma 
vähemalt lõike 2 punktides b, c, d, e, f ja g 
sätestatud tingimused. Piirkondlikud 
rakendus- ja innovatsioonikogukonnad 
valib välja lõikes 1 nimetatud sama 
asutus.” 

Or. en

Muudatusettepanek 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT korraldab asjakohaste tulemuslikkuse 
näitajate alusel ja koostöös komisjoniga iga 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundite, tulemuste ja mõju pideva 
järelevalve ja korrapärased 
välishindamised.

EIT korraldab asjakohaste tulemuslikkuse 
näitajate alusel ja koostöös komisjoniga iga 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundite, tulemuste ja mõju pideva 
järelevalve ja korrapärased 
välishindamised.

Selleks et parandada EIT väljundite 
saavutamist, peaks teadmis- ja 
innovaatikakogukondade võetud 
meetmetel olema mõõdetav mõju 
jätkusuutlike uuenduslike idufirmade ja 
kõrvalettevõtete loomisele, eeskätt 
võrgustike loomise ning EIT kraadiõppe 
läbinute ja selle koolitustegevuses 
osalenute ettevõtlusalase tegevuse 
toetamise kaudu.”

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT korraldab asjakohaste tulemuslikkuse 
näitajate alusel ja koostöös komisjoniga iga 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundite, tulemuste ja mõju pideva 
järelevalve ja korrapärased 
välishindamised.

EIT korraldab asjakohaste tulemuslikkuse 
näitajate alusel ja koostöös komisjoniga iga 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundite, tulemuste ja mõju pideva 
järelevalve ja korrapärased 
välishindamised viisil, mis võimaldab 
vahetut võrdlust Horisont 2020 muude 
asjaomaste instrumentide tulemustega, 
ning need andmed avaldatakse EIT iga-
aastases tulemustabelis.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT korraldab asjakohaste tulemuslikkuse 
näitajate alusel ja koostöös komisjoniga
iga teadmis- ja innovaatikakogukonna 
väljundite, tulemuste ja mõju pideva
järelevalve ja korrapärased
välishindamised.

EIT korraldab asjakohaste kvantitatiivsete 
ja kvalitatiivsete tulemuslikkuse näitajate 
alusel iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonna väljundite, 
tulemuste ja mõju järelevalve ja iga kolme 
aasta järel ka välishindamised. Järelevalve 
ja hindamised on orienteeritud 
tulemustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7b – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonna kestus, 
pikendamine ja lõpetamine

Teadmis- ja innovaatikakogukonna kestus, 
pikendamine, rahastamine ja lõpetamine

Or. en

Muudatusettepanek 153
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt perioodiliste hindamiste 
tulemustele ja teatavate valdkondade 
spetsiifilisusele on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tavaline
tegevusaeg 7–15 aastat.

1. Vastavalt perioodiliste hindamiste 
tulemustele ja teatavate valdkondade 
spetsiifilisusele on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tegevusaeg
vähemalt 3 aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 7b – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus võib otsustada pikendada
teadmis- ja innovaatikakogukonna algselt 
sätestatud tegevuse kestust, kui see on
kõige sobivam viis ETI eesmärkide 
saavutamiseks.

2. Järelevalve ja korrapäraste hindamiste 
tulemuste põhjal võib juhatus otsustada 
iga kolme aasta järel teadmis- ja 
innovaatikakogukonna rahastamist 
pikendada, kui see on tõestanud, et 
suudab saavutada nii enda kui ka EIT 
eesmärgid. Juhatus kasutab konkreetse 
juhtumi asjaolusid arvestavat 
lähenemisviisi ning võtab arvesse asjaolu, 
et kõikide teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahalised 
vajadused ning nende suurus ja tegevuse 
pikkus ei ole ühesugused. Juhatus võib 
otsustada eraldada teadmis- ja
innovaatikakogukonnale täiendavad 
eelarvelised vahendid, kui see on
saavutanud oma eesmärgid plaanitust 
varem.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 9 lõiget 3 muudetakse 
järgmiselt:
„3. EIT võtab nõuetekohaselt arvesse ka 
kohaliku, piirkondliku, europiirkondliku, 
riikliku ja valitsustevahelise tasandi 
poliitikasuundi ja algatusi, et kasutada 
parimaid tavasid, väljakujunenud 
kontseptsioone ja olemasolevaid 
ressursse.”

Or. it
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Selgitus

Oluline on kaasata ka kohaliku tasandi poliitika, pidades silmas selle sissetulekut andvat 
potentsiaali.

Muudatusettepanek 156
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lõiget 3 muudetakse järgmiselt:
„3. EIT võtab nõuetekohaselt arvesse ka 
kohaliku, piirkondliku, riikliku ja 
valitsustevahelise tasandi poliitikasuundi 
ja algatusi, et kasutada parimaid tavasid, 
väljakujunenud kontseptsioone ja 
olemasolevaid ressursse.”

Or. ro

Muudatusettepanek 157
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kapitali sihtannetused, sealhulgas EIT 
sihtasutuse hallatavad sihtannetused;

e) kapitali sihtannetused;

Or. it

(vt muudatusettepanekut, millega kustutatakse lisa 2. jao punkti 1 alapunkt n)
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Muudatusettepanek 158
Judith A. Merkies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) jooksva kolmeaastase tööprogrammi, 
mis põhineb strateegilisel 
innovatsioonikaval (kui see on vastu 
võetud) ning milles esitatakse EIT ja 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
peamised prioriteedid ja kavandatud 
algatused, sealhulgas hinnang 
rahastamisvajaduse ja -allikate kohta.
Samuti esitatakse selles asjakohased 
näitajad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning EIT 
tegevuse üle järelevalve teostamiseks. EIT 
esitab esialgse jooksva kolmeaastase 
tööprogrammi komisjonile iga N-2 
31. detsembriks. Komisjon esitab kolme 
kuu jooksul oma arvamuse programmis 
Horisont 2020 määratletud EIT 
erieesmärkide ja EIT ning liidu 
poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta. EIT võtab 
komisjoni arvamust nõuetekohaselt arvesse 
ja põhjendab mittenõustumise korral oma 
seisukohta. EIT edastab lõpliku 
tööprogrammi teavitamise eesmärgil 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele;

a) jooksva kolmeaastase tööprogrammi, 
mis põhineb strateegilisel 
innovatsioonikaval (kui see on vastu 
võetud) ning milles esitatakse EIT ja 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
peamised prioriteedid ja kavandatud 
algatused, sealhulgas hinnang 
rahastamisvajaduse ja -allikate kohta.
Samuti esitatakse selles asjakohased 
näitajad teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning EIT 
tegevuse üle järelevalve teostamiseks
tulemustele orienteeritud lähenemisviisi 
abil. EIT esitab esialgse jooksva 
kolmeaastase tööprogrammi komisjonile 
iga N-2 31. detsembriks. Komisjon esitab 
kolme kuu jooksul oma arvamuse 
programmis Horisont 2020 määratletud 
EIT erieesmärkide ja EIT ning liidu 
poliitikavaldkondade ja vahendite 
vastastikuse täiendavuse kohta. EIT võtab 
komisjoni arvamust nõuetekohaselt arvesse 
ja põhjendab mittenõustumise korral oma 
seisukohta. EIT edastab lõpliku 
tööprogrammi teavitamise eesmärgil 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. EIT tagab, et selle tegevuse (sh 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kaudu juhitava tegevuse) üle teostatakse 
süstemaatilist järelevalvet ning viiakse 
läbi korrapäraseid sõltumatuid hindamisi, 
et taga tulemuste võimalikult kõrge 
kvaliteet. Nimetatud hindamised on 
orienteeritud tulemustele. Hindamiste 
tulemused avalikustatakse.”

Or. en

Muudatusettepanek 160
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 2 asendatakse sõna „viiendaks” 
sõnaga „kolmandaks”;

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjon esitab 2011. aasta juuniks 
ning seejärel alates uue finantsraamistiku 
jõustumisest iga kolme aasta järel EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevuse kohta hindamisaruande, 
konsulteerides eelnevalt sidusrühmadega 
nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.
Aruandes hinnatakse EIT loodava 
lisandväärtuse määramise kriteeriume 
ning EIT tegevuse mõju ja 
tulemuslikkust, jätkusuutlikkust ja 
tõhusust, samuti võetud meetmete 
asjakohasust ning nende seotust, 
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järjepidevust ja/või täiendavust 
olemasolevate riiklike ja ühenduse 
poliitikasuundadega, millega toetatakse 
kõrgharidust, teadustööd ja 
innovatsiooni.”

Or. it

Muudatusettepanek 161
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 17 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Strateegiline innovatsioonikava 
sisaldab EIT tegevuse ning Euroopa Liidu 
teiste algatuste, vahendite ja programmide 
võimaliku vastastikuse koostoime ja 
täiendavuse analüüsi.”

2a. Strateegiline innovatsioonikava 
sisaldab EIT tegevuse ning Euroopa Liidu 
teiste algatuste, vahendite ja programmide
vastastikuse kooskõlastatuse ning
võimaliku koostoime ja täiendavuse 
analüüsi.”

Or. it

Selgitus

Ära tuleks märkida asjaolu, et kõnealused tegevused peavad olema kooskõlas seatud 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 162
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmist Horisont 2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikuks 

Programmist Horisont 2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikuks 
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1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020 ette nähtud eelarvevahendid on 3 
182,230 miljonit eurot. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
assigneeringud finantsraamistiku piires.
EIT rahalist toetust antakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele nimetatud 
rahastamispaketi raames.

1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020 ette nähtud eelarvevahendid on
1 060,743 miljonit eurot. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
assigneeringud finantsraamistiku piires.
EIT rahalist toetust antakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele nimetatud 
rahastamispaketi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmist Horisont 2020 käesoleva 
määruse rakendamiseks ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020 ette nähtud eelarvevahendid on 3 
182,230 miljonit eurot. Eelarvepädevad 
institutsioonid kinnitavad iga-aastased 
assigneeringud finantsraamistiku piires.
EIT rahalist toetust antakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele nimetatud 
rahastamispaketi raames.

Käesoleva määruse rakendamiseks 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020 ette nähtud 
eelarvevahendid sätestatakse määruse 
(EL) nr [XXX/XXXX] (millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Horisont 
2020” aastateks 2014–2020) artikli 6 
lõikes 3. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad iga-aastased assigneeringud 
finantsraamistiku piires. EIT rahalist 
toetust antakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele nimetatud 
rahastamispaketi raames.

Or. it

(vt ettepanekut võtta vastu määrus (COM(2011)0809), täpsemalt selle artikli 6 lõiget 3)

Muudatusettepanek 164
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 a (uus)
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Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Artikli 20 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. EIT kuludeks on personalikulud, 
haldus-, juhtimis- ja infrastruktuurikulud 
ning tegevuskulud. Haldus-, juhtimis- ja 
tegevuskulud hoitakse võimalikult 
madalal, võttes aluseks majanduse, 
tõhususe ja tulemuslikkusega seotud 
kriteeriumid.”

Or. it

Muudatusettepanek 165
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 20
Määrus (EÜ) nr 294/2008
Artikkel 22 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EIT tegevus otsustatakse lõpetada, siis 
toimub see komisjoni järelevalve all 
vastavalt kohaldatavatele seadustele.
Lepingutes teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega ning EIT 
sihtasutuse asutamislepingus sätestatakse 
asjakohased eeskirjad sellise olukorra 
puhuks.”

Kui EIT tegevus otsustatakse lõpetada, siis 
toimub see komisjoni järelevalve all 
vastavalt kohaldatavatele seadustele.
Lepingutes teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega sätestatakse 
asjakohased eeskirjad sellise olukorra 
puhuks.”

Or. it

(vt muudatusettepanekut, millega kustutatakse lisa 2. jao punkti 1 alapunkt n)

Muudatusettepanek 166
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 1 – punkt 2 – alapunkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatuses on 12 komisjoni määratud 
liiget, kelle hulgas on nii ärikogemusega 
kui ka akadeemilise ja teadusliku taustaga 
inimesi. Nende ametiaeg on neli aastat, 
mida ei saa pikendada.

2. Juhatuses on maksimaalselt kuus
komisjoni määratud liiget, kelle hulgas on 
nii ärikogemusega (sh VKEdega seonduva 
kogemusega) kui ka akadeemilise ja 
teadusliku taustaga inimesi. Nende 
ametiaeg on neli aastat, mida ei saa 
pikendada.

Or. it

Selgitus

Juhatuse liikmete arvu vähendamise eesmärk on aidata tagada juhtimise läbipaistvus.

Muudatusettepanek 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 1 – punkt 2 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatuses on 12 komisjoni määratud 
liiget, kelle hulgas on nii ärikogemusega 
kui ka akadeemilise ja teadusliku taustaga 
inimesi. Nende ametiaeg on neli aastat, 
mida ei saa pikendada.

2. Juhatuses on 12 komisjoni määratud 
liiget ning 3 Euroopa Parlamendi 
määratud liiget, kelle puhul peetakse 
silmas soolist tasakaalu ning kelle hulgas 
on nii ärikogemusega kui ka akadeemilise 
ja teadusliku taustaga inimesi. Nende 
ametiaeg on neli aastat, mida ei saa 
pikendada.

Or. ro

Muudatusettepanek 168
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 1 – punkt 2 – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab arvesse akadeemiliste, Komisjon võtab arvesse akadeemiliste, 
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teadus-, innovatsiooni- ja ärikogemuste 
tasakaalustatust, soolist tasakaalu ning 
Euroopa Liidu erinevate kõrgharidus-, 
teadus- ja innovatsioonikeskkondade 
esindatust.

teadus-, innovatsiooni- ja ärikogemuste 
tasakaalustatust ning Euroopa Liidu 
erinevate kõrgharidus-, teadus- ja 
innovatsioonikeskkondade esindatust.

Or. it

Selgitus

Isiku pädevust või kogemust ei määra ega tõenda tema sugu. Seetõttu on soopõhiste kvootide 
kehtestamine diskrimineeriv ja omab potentsiaalselt negatiivset mõju: lõppude-lõpuks pole 
mitte mingit põhjust takistada ainult naissoost liikmetest koosneva juhatuse nimetamist.

Muudatusettepanek 169
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 1 – punkt 2 – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon nimetab liikme(d) ametisse ning 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
valimisprotsessist ja juhatuse liikmete 
lõplikust ametissenimetamisest.

Komisjon nimetab liikme(d) ametisse
pärast seda, kui on teavitanud Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu valimisprotsessist ja 
juhatuse liikmete lõplikust 
ametissenimetamisest. Enne, kui komisjon 
liikme(d) ametisse nimetab, võivad 
parlament ja nõukogu esitada väljavalitud 
kandidaatide kohta arvamuse. 

Or. it

Selgitus

Eesmärk on tagada juhatuse liikmete nimetamise menetluse läbipaistvus.

Muudatusettepanek 170
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 1 – punkt 2 – alapunkt 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleminekuperioodil töötavad algselt 
kuueks aastaks juhatusse määratud liikmed 
oma ametiaja lõpuni. Kuni selle ajani on 
juhatuses 18 määratud liiget. Kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist valib juhatus komisjoni 
heakskiidul kolmandiku 2012. aastal 
ametisse nimetatud kaheteistkümnest
liikmest, kelle ametiaeg kestab kaks aastat, 
kolmandiku, kelle ametiaeg kestab neli 
aastat, ja kolmandiku, kelle ametiaeg 
kestab kuus aastat.

Üleminekuperioodil töötavad algselt 
kuueks aastaks juhatusse määratud liikmed 
oma ametiaja lõpuni. Kuni selle ajani on 
juhatuses 18 määratud liiget. Kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist valib juhatus komisjoni 
heakskiidul kolmandiku 2012. aastal 
ametisse nimetatud kuuest liikmest, kelle 
ametiaeg kestab kaks aastat, kolmandiku, 
kelle ametiaeg kestab neli aastat, ja 
kolmandiku, kelle ametiaeg kestab kuus 
aastat.

Or. it

(vt muudatusettepanekut, millega muudetakse lisa 1. jao punkti 2 alapunkti 1)

Muudatusettepanek 171
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 1 – punkt 2 – alapunkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vabastab ametist juhatuse mis 
tahes liikme(d), kes ei täida oma 
ametiülesandeid lähtuvalt liidu huvidest. 
Komisjon teeb seda parlamendi ja 
nõukogu arvamuste alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 172
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhatuse liikmed tegutsevad EIT 4. Juhatuse liikmed tegutsevad EIT 
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huvides, kaitstes sõltumatult selle eesmärke 
ja missiooni, identiteeti ja sidusust.

huvides, kaitstes sõltumatult selle eesmärke 
ja missiooni, identiteeti ja sidusust.
Juhatuse liikmed ei ole samal ajal üheski 
muus ametis ja nad täidavad oma 
töökohustusi täistööajaga.

Or. it

Selgitus

EIT läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks on vaja selgelt määratleda juhatuse liikmete 
ametiülesannete täitmise nõuded.

Muudatusettepanek 173
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) määrama Euroopa Komisjoni 
nõusolekul juhatuse ja täitevkomitee 
liikmetele asjakohased honorarid;
honoraride suuruse puhul võetakse 
arvesse vastavaid summasid
liikmesriikides;

g) määrama Euroopa Komisjoni 
nõusolekul juhatuse ja täitevkomitee 
liikmetele asjakohased honorarid;
honoraride suuruseks määratakse 
vastavad keskmised summad
liikmesriikides;

Or. it

Muudatusettepanek 174
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) nimetama ametisse ja vajaduse korral 
vallandama direktori ja teostama tema üle 
distsiplinaarvõimu;

i) esitama vajadusel ettepaneku, et 
komisjon nimetaks ametisse või 
vallandaks direktori; teostama tema üle 
distsiplinaarvõimu;

Or. fr
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Muudatusettepanek 175
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) võtma vastu käitumisjuhendi huvide 
konflikti puhuks;

k) võtma vastu käitumisjuhendi huvide 
konflikti puhuks ja seoses ametisaladuste 
hoidmise ja teabeedastamisega;

Or. fr

Muudatusettepanek 176
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) kasutama õigust luua sihtasutus 
(edaspidi „EIT sihtasutus”) konkreetse 
eesmärgiga edendada ja toetada EIT 
tegevust;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Selleks et tagada, et vahendeid ei raisata, on oluline vältida igasuguste bürokraatlike 
struktuuride juurdeloomist. 

Muudatusettepanek 177
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) kasutama õigust luua sihtasutus n) kasutama õigust teha ettepanek, et 
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(edaspidi „EIT sihtasutus”) konkreetse 
eesmärgiga edendada ja toetada EIT 
tegevust;

komisjon looks sihtasutuse (edaspidi „EIT 
sihtasutus”) konkreetse eesmärgiga 
edendada ja toetada EIT tegevust;
sihtasutus asutatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu arvamuste alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 178
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) otsustama EIT keelte kasutamise korra, 
võttes arvesse olemasolevaid
mitmekeelsuse põhimõtteid ja praktilisi 
nõudeid seoses EIT tegevusega;

o) tagama, et EITs austatakse 
olemasolevaid mitmekeelsuse põhimõtteid;

Or. fr

Muudatusettepanek 179
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) otsustama EIT keelte kasutamise korra, 
võttes arvesse olemasolevaid 
mitmekeelsuse põhimõtteid ja praktilisi 
nõudeid seoses EIT tegevusega;

o) otsustama EIT keelte kasutamise korra, 
võttes arvesse olemasolevaid õigusakte ja
mitmekeelsuse põhimõtteid;

Or. it

Muudatusettepanek 180
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 2 – punkt 1 – alapunkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) edendama EIT abil ELi huve.

Or. fr

Muudatusettepanek 181
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus valib oma esimehe määratud 
liikmete hulgast. Esimehe ametiaeg kestab 
kaks aastat ja seda võib pikendada ühe 
korra.

1. Juhatuse esimehe nimetab komisjon.
Esimehe ametiaeg kestab kaks aastat ja 
seda võib pikendada ühe korra. Komisjon 
vabastab juhatuse esimehe parlamendi ja 
nõukogu arvamuste alusel ametist, kui 
esimees ei täida oma ametiülesandeid 
lähtuvalt liidu huvidest.

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 4 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktoril on EIT tegevuse valdkonnas 
laialdased teadmised ja hea maine. 
Direktori nimetab ametisse juhatus neljaks 
aastaks. Juhatus võib seda perioodi ühe 
korra nelja aasta võrra pikendada, kui seda 
peetakse EIT huve silmas pidades 
parimaks.

1. Direktoril on EIT tegevuse valdkonnas 
laialdased teadmised ja hea maine. 
Direktori nimetab ametisse juhatus neljaks 
aastaks. Juhatus võib seda perioodi ühe 
korra nelja aasta võrra pikendada, kui seda 
peetakse EIT huve silmas pidades 
parimaks. Komisjon vabastab direktori 
parlamendi ja nõukogu arvamuste alusel 
ametist, kui direktor ei täida oma 
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ametiülesandeid lähtuvalt liidu huvidest.

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 4 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) toetab juhatust ja täitevkomiteed nende 
tegevuses, tagab koosolekuteks 
sekretariaadi töö ning annab 
täitevkomiteele ja juhatusele nende 
tegevuseks vajalikku teavet;

b) abistab juhatust ja täitevkomiteed nende 
tegevuses, tagab koosolekuteks 
sekretariaadi töö ning annab 
täitevkomiteele ja juhatusele nende 
tegevuseks vajalikku teavet;

Or. fr

Muudatusettepanek 184
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jagu 4 – punkt 3 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) esitab iga-aastase 
raamatupidamisaruande ja bilansi projekti 
siseauditiüksusele ning seejärel 
täitevkomitee kaudu juhatusele;

k) esitab iga-aastase 
raamatupidamisaruande ja bilansi projekti 
siseauditiüksusele ning seejärel 
täitevkomitee kaudu juhatusele ja 
komisjonile;

Or. fr

Muudatusettepanek 185
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
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Ettepanekutele lisatav finantsselgitus – punkt 2 – alapunkt 2.1 – lõik 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
järelevalve selle äriplaanis kehtestatud 
individuaalsete eesmärkide ja 
võtmenäitajate alusel. Teadmis- ja
innovaatikakogukondadele antakse üsna 
palju vabadust (alt-üles lähenemine) oma 
strateegiate ja sisemise korralduse 
määratlemisel, tegevuse määratlemisel ja 
vajaminevate ressursside 
kasutuselevõtmisel. 

1. Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
järelevalve selle äriplaanis kehtestatud 
individuaalsete eesmärkide ja 
võtmenäitajate alusel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele antakse üsna 
palju vabadust (alt-üles lähenemine) oma 
strateegiate ja sisemise korralduse 
määratlemisel, tegevuse määratlemisel ja 
vajaminevate ressursside 
kasutuselevõtmisel. Ülevalt alla 
lähenemisviisil põhineva strateegilise 
struktuuri moodustamine ei ole siiski 
välistatud.

Or. sl


