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Muudatusettepanek 34
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Strateegilises innovatsioonikavas tuleks 
määratleda EIT pikaajalised prioriteetsed 
valdkonnad ning kava peaks sisaldama ka 
EIT majandusliku mõju ja võime hindamist 
parima innovatsioonialase lisaväärtuse 
loomiseks. Strateegilises 
innovatsioonikavas tuleks võtta arvesse 
EIT järelevalve ja hindamise tulemusi. 

(2) Strateegilises innovatsioonikavas tuleks 
määratleda EIT pikaajalised prioriteetsed 
valdkonnad ning kava peaks sisaldama ka 
EIT majandusliku ja sotsiaalse mõju ja 
võime hindamist parima innovatsioonialase 
lisaväärtuse loomiseks. Strateegilises 
innovatsioonikavas tuleks võtta arvesse 
EIT järelevalve ja hindamise tulemusi. 

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tipptase kõrghariduses, 
teadusuuringutes ja innovatsioonis, kuigi 
see on selgelt olemas kogu liidus, jääb 
killustatuks. Vaja on rohkem strateegilist 
koostööd riikide, sektorite ja erialade 
vahel, et luua teadmiste kolmnurgas 
piisavalt kriitilist massi. EIT keskmes on 
innovatsiooni põhikontseptsioon, mis 
lähtub ühiskondlikest probleemidest – mis 
keskendub haridusele, tehnoloogilisele ja 
tootmisalasele innovatsioonile ning 
paindlikkusele.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 1; PE489.613v01-00)



PE492.619v01-00 4/131 AM\906377ET.doc

ET

Muudatusettepanek 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) EIT ja teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid 
edendama tugevat koostoimet ja 
vastastikust täiendavust 
struktuurifondidega.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) EIT eesmärk on aidata kaasa 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisele, muutes 
hariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna koostoime 
suuremaks kui siis, kui need valdkonnad 
tegutseksid eraldi, ja edendades 
jätkusuutlikkust, konkurentsivõimet, 
tööhõivet ja majanduskasvu kogu 
Euroopas. Aidates kaasa nimetatud 
eesmärkide saavutamisele, võib 
strateegiline innovatsioonikava luua 
vahendeid, mis tuginevad 
raamprogrammis Horisont 2020 
käsitletavate ühiskondlike probleemidele.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 4; PE489.613v01-00)
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Muudatusettepanek 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) EIT peaks edendama osaluse 
laiendamist, et levitada tipptaset kogu 
Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) EIT on nende eesmärkide jaoks 
tõhus liidu organ, et rahuldada uusi, 
esilekerkivaid vajadusi, leida innovaatilisi 
lahendusi ja suurendada nende mõju 
ühiskonnale. Võttes omaks paindlikkuse 
ja vastutuse ning pühendudes jätkuvalt 
avatusele, läbipaistvusele ja 
välisprojektidest osavõtmisele, saab EIT 
edendada aktiivselt uute innovaatiliste 
lahenduste kasutuselevõttu ja 
vastuvõtmist ühiskonna kui terviku poolt.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 6; PE489.613v01-00)

Muudatusettepanek 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelnevalt kehtestatud teemadega teadmis-
ja innovaatikakogukondade esimene 
etapp rakendatakse 2014. aastal: 
Food4future KIC, Active Ageing KIC ja 
Raw Materials KIC. Kolme teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teine etapp 
järgneb 2018. aastal avatud 
lähenemisviisi alusel. Võttes teatavaks 
kolm teemat, mida komisjon soovitab 
2018. aastaks, on EIT juhatusel 
autonoomia soovitada ja valida uusi 
teemasid sidusrühmadega konsulteerimise 
teel ja pärast konkurentsil põhinevat ning 
avatud taotluste valimise protsessi uute 
temaatiliste valdkondade ja vastavate 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
väljavalimiseks.

Or. en

(Viidates PE489.613v01-00 muudatusettepanekule 11 punkti 5 kohta) 

Muudatusettepanek 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi rahastamine teadusuuringute ja 
innovatsiooni jaoks on keskse tähtsusega 
ning seda tuleks kasutada 
finantsvõimendusena. EIT peaks 
meelitama ligi täiendavaid rahalisi 
vahendeid, edendades mitmest fondist 
rahastamist ja EITd struktuurifondidega 
ühendavate sidemete tugevdamist. EIT 
peaks andma „tipptaseme pitseri” 
positiivselt hinnatud projektidele, mis ei 
ole eelarvepiirangute tõttu suutnud muul 
viisil rahastamist saavutada. Riiklikke ja 
struktuurifonde saaks kasutada koostöös 
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EITga, et anda EIT vilistlastele 
tagasipöördumis- või tööleasumistoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT peamine tõukejõud peab olema 
tipptase. Osaluse laiendamist 
edendatakse, et stimuleerida tipptaset 
kogu Euroopas, sh „tipptasemele 
jõudmise trepi” kontseptsioon, mis 
võimaldab meil luua tingimused väikeste 
algjärgus olevate tipptaseme üksuste 
osalemiseks, nt väikesed teadusrühmad ja 
väga innovaatilised tegevust alustavad 
ettevõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – esimene c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT julgustab jätkusuutlike innovaatiliste 
tegevust alustavate ettevõtete ja 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
loomist ning kraadiõppes osalevate 
tudengite arvu suurendamist, et 
parandada oma tulemuste saavutamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
EIT peakorter

EIT peakorter asub Ungaris Budapestis.

Or. en

Selgitus

Kokkulepe EIT ja Ungari valitsuse vahel sõlmiti 2010. aastal, viitenumber: 2010/CLXVI. 
Selle kokkuleppe alusel kannab osa halduskuludest asukohariik Ungari, mis annab kuni 
2030. aasta lõpuni büroopinnad tasuta ning eraldab kuni 2015. aasta lõpuni igal aastal 1,5 
miljonit eurot personalikuludeks.

Muudatusettepanek 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b
EIT ja muud liidu vahendid

Muuhulgas on teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad oluline ja 
ainulaadne osa üleeuroopalisest 
innovatsioonipoliitikast. Ühiseid 
tehnoloogiaalgatusi, avaliku ja erasektori 
partnerlusi, ühise kavandamise algatusi, 
Euroopa innovatsioonipartnerlusi ja 
sarnaseid (tulevasi) platvorme 
suuremahuliste tööstuspõhiste 
teadusuuringute edendamiseks 
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julgustatakse seega tegema selleks, et teha 
koostööd EITga, või kui partnerid 
otsustavad nii, siis selleks, et ühineda 
teadmis- ja innovaatikakogukondadega 
assotsieerunud partneritena või veelgi 
põhjalikumal viisil.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 16, 1 h (uus), PE489.613v01-00)

Muudatusettepanek 46
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 c
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad

EIT on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partner seni, 
kuni ta otsustab, et teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad on 
majanduslikult piisavalt iseseisvad pärast 
orienteeruvat ajavahemikku 7–15 aastat.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 11 punkti 6 kohta, PE489.613v01-00)

Selgitus

Ebakohane oleks EIT-l jääda teadmis- ja innovaatikakogukondade partneriks pärast 
kõnealust perioodi EIT rahastamis- ja järelevalveülesande raames.

Muudatusettepanek 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Hiljemalt kolm aastat pärast jõustumist 
kohaldatakse teadmis- ja 
innovaatikakogukondade suhtes 
läbivaatamist, milles võetakse arvesse 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
Euroopa lisandväärtust. Kui teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad pakuvad 
suuremat Euroopa lisandväärtust kui 
teised avaliku ja erasektori partnerlused, 
nt ühised tehnoloogiaalgatused, mis on 
loodud raamprogrammi Horisont 2020 
raames, võivad nõukogu ja Euroopa 
Parlament otsustada eelarve ümber 
jaotada ja eraldada täiendavaid rahalisi 
vahendeid teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kiiresti muutuvas maailmas rajaneb 
Euroopa tee tulevikku arukal, 
jätkusuutlikul ja kaasaval majanduskasvul. 
Selle eesmärgi saavutamiseks ja 
konkurentsivõime säilitamiseks üleilmses 
teadmistepõhises majanduses peetakse 
peamiseks liikumapanevaks jõuks 
hariduse, teaduse ja innovatsiooni 
valdkonnast moodustuvat teadmiste 
kolmnurka ning nende kolme valdkonna 
omavahelist koostoimet. Seda arvesse 
võttes määras Euroopa Liit need kolm 
valdkonda oma Euroopa 2020. aasta 
strateegias poliitilisteks prioriteetideks. 
Neid prioriteete hakatakse viima ellu 

Kiiresti muutuvas maailmas rajaneb 
Euroopa tee tulevikku arukal, 
jätkusuutlikul ja kaasaval majanduskasvul. 
Selle eesmärgi saavutamiseks ja 
konkurentsivõime säilitamiseks üleilmses 
teadmistepõhises majanduses ja 
ühiskonnas peetakse peamiseks 
liikumapanevaks jõuks hariduse, teaduse ja 
innovatsiooni valdkonnast moodustuvat 
teadmiste kolmnurka ning nende kolme 
valdkonna omavahelist koostoimet. Seda 
arvesse võttes määras Euroopa Liit need 
kolm valdkonda oma Euroopa 2020. aasta 
strateegias poliitilisteks prioriteetideks. 
Neid prioriteete hakatakse viima ellu 
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eeskätt juhtalgatuste „Innovaatiline liit” ja 
„Noorte liikuvus” kaudu, mis moodustavad 
ELi nimetatud valdkondade tegevuse 
üldpoliitilise raamistiku. Neid täiendavad 
juhtalgatused „Üleilmastumise ajastu 
terviklik tööstuspoliitika” ja „Ressursitõhus 
Euroopa”. Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab nende 
juhtalgatuste eesmärkide täitmisele 
täielikult kaasa.

eeskätt juhtalgatuste „Innovaatiline liit” ja 
„Noorte liikuvus” kaudu, mis moodustavad 
ELi nimetatud valdkondade tegevuse 
üldpoliitilise raamistiku. Neid täiendavad 
juhtalgatused „Üleilmastumise ajastu 
terviklik tööstuspoliitika” ja „Ressursitõhus 
Euroopa”. Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut (EIT) aitab nende 
juhtalgatuste eesmärkide täitmisele 
täielikult kaasa.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
kesksele kohale seadmise põhjused on 
selged. Euroopa ühiskond seisab silmitsi 
kolme suure ühiskondliku probleemiga, 
nimelt järgmisega:

– praegu toimuvad demograafilised 
muutused: vananev ühiskond, suurenev 
rahvaarv maailmas (toitumine, tervishoid, 
haiguste ennetamine), linnastumine, 
sotsiaalne ühtekuuluvus ja ränne;
– üleminek (bioloogiliste ja 
mittebioloogiliste) ressursside 
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jätkusuutlikule kasutusele: kliimamuutus, 
taastuvenergia ja energiatõhusus, 
ressursitõhusus, veepuudus, üleujutused 
ning püüe säilitada või asendada 
otsakorral olevaid tooraineid;
– tugev, stabiilne, õiglane ja 
konkurentsivõimeline majanduslik baas: 
majanduse elavdamine, teadmistepõhise 
ühiskonna võimaluste rakendamine ning 
ELi konkurentsivõime ja tööhõive 
parandamine.
Need kolm ühiskondlikku probleemi on 
omavahel seotud ja hõlmavad kõiki 
probleeme, mida on nimetatud 
raamprogrammi Horisont 2020 
raamistikus. Euroopa lahendused neile 
probleemidele tulevad järjest enam 
uuenduslikest ja murrangulistest 
toodetest, teenustest ja ärimudelitest ning 
tema võimest hoolitseda talentide eest, neid 
ligi meelitada ja hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
kesksele kohale seadmise põhjused on 
selged. Arvestades üleilmse konkurentsi 
tihenemist ja liidu demograafilisi 
probleeme, on Euroopa tulevase 
majanduskasvu ja uute töökohtade aluseks 
järjest enam uuenduslikud ja 
murrangulised tooted, teenused ja 
ärimudelid ning tema võime hoolitseda 
talentide eest, neid ligi meelitada ja hoida. 
Ehkki Euroopas on mõningaid häid näiteid, 
on ELi liikmesriikide saavutused võrreldes 

Teaduse, hariduse ja innovatsiooni 
kesksele kohale seadmise põhjused on 
selged. Teadmistepõhise majanduse 
kontekstis ja arvestades üleilmse 
konkurentsi tihenemist ja liidu 
demograafilisi probleeme, on Euroopa 
tulevase majanduskasvu ja uute töökohtade 
aluseks järjest enam uuenduslikud ja 
murrangulised tooted, teenused ja 
ärimudelid ning tema võime hoolitseda 
talentide eest, neid ligi meelitada ja hoida, 
võimaldades Euroopa kodanikel nendest 
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üleilmsete innovatsiooniliidritega 
keskmiselt kehvemad. EL konkureerib 
järjest enam talentide nimel, kes on pärit 
tärkava majandusega riikide uutest 
tippkeskustest.

uuendustest kasu saada ning samuti 
aidata eelkõige uue tehnoloogia kaudu 
kaasa nende tekkele. Ehkki Euroopas on 
mõningaid häid näiteid, on ELi 
liikmesriikide saavutused võrreldes 
üleilmsete innovatsiooniliidritega 
keskmiselt kehvemad. EL konkureerib 
järjest enam talentide nimel, kes on pärit 
tärkava majandusega riikide uutest 
tippkeskustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 52
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vaja on põhjalikku muutust meie 
innovatsioonisüsteemis ja paradigmades; 
see aga nõuab avatud ja kaasaval 
teadustegevusel põhinevate uute 
põhimõtete ja tavade kasutuselevõttu 
intellektuaalomandi õiguste haldamise 
vahendite rakendamisel, mis soodustavad 
nende läbipaistvust ja vahetamist, ning 
samuti uute rahastamisvahendite 
arendamist, tagamaks, et jõupingutused 
teadustegevuse vallas on suunatud 
eelkõige ja tõhusalt peamistele avalikku 
huvi pakkuvatele probleemidele. Ehkki 
meil on kogu ELis konkreetseid näiteid 
kõrghariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tippvõimekuse 
kohta, puudub nende jaoks ühtne süsteem. 
Euroopa peab kõrvaldama piiriülese – nii 
riigi-, sektori- kui ka erialaülese –
strateegilise koostöö puudujäägi. Euroopal 
tuleb edendada ka tõelist ettevõtluskultuuri, 
mis on teadusuuringute ja innovatsiooni 
rakendamiseks hädavajalik, et asutataks 
uusi ettevõtteid ja et potentsiaalselt kiire 
majanduskasvuga sektorite uuenduslikud 
tooted ja teenused jõuaksid tõepoolest 
turule. Euroopal tuleb parandada 
kõrgharidusasutuste kui innovatsiooni 
eestvedajate rolli, sest andekatele 
inimestele tuleb innovatsiooni 
edendamiseks tagada õiged oskused, 
teadmised ja hoiak.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vaja on põhjalikku muutust meie 
innovatsioonisüsteemis ja paradigmades. 
Ehkki meil on kogu ELis konkreetseid 
näiteid kõrghariduse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna tippvõimekuse 
kohta, puudub nende jaoks ühtne süsteem. 
Euroopa peab kõrvaldama piiriülese – nii 
riigi-, sektori- kui ka erialaülese –
strateegilise koostöö puudujäägi. Euroopal
on ka tugev, avatud ja tõeline 
ettevõtluskultuur, mis on teadusuuringute 
ja innovatsiooni rakendamise 
edendamiseks ja toetamiseks hädavajalik, 
et asutataks uusi ettevõtteid ja et 
saavutada, et potentsiaalselt kiire 
majanduskasvuga sektorite uuenduslikud 
tooted ja teenused jõuaksid tõepoolest 
turule. Euroopal tuleb parandada 
kõrgharidusasutuste kui innovatsiooni 
eestvedajate rolli, sest andekatele 
inimestele tuleb innovatsiooni 
edendamiseks tagada õiged oskused, 
teadmised ja hoiak.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
edendades liidu ja tema liikmesriikide 
innovatsioonivõimet. Instituut püüab 
kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni 
teadmiste kolmnurga täieliku lõimimisega 

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
edendades ja kiirendades liidu ja tema 
liikmesriikide innovatsioonivõimet. 
Instituut püüab kõrghariduse, teaduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurga täieliku 
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aidata kaasa raamprogrammis Horisont 
2020 käsitletavate ühiskondlike 
probleemide lahendamisele ja muuta 
Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi. 

lõimimisega aidata kaasa suurte 
ühiskondlike probleemide lahendamisele ja 
muuta Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
edendades liidu ja tema liikmesriikide 
innovatsioonivõimet. Instituut püüab 
kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni 
teadmiste kolmnurga täieliku lõimimisega 
aidata kaasa raamprogrammis Horisont 
2020 käsitletavate ühiskondlike 
probleemide lahendamisele ja muuta 
Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi.

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
edendades liidu ja tema liikmesriikide 
innovatsioonivõimet. Instituut püüab 
kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni 
teadmiste kolmnurga täieliku lõimimisega 
aidata kaasa raamprogrammis Horisont 
2020 käsitletavate ühiskondlike 
probleemide lahendamisele ja muuta 
Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi, et edendada avatud ja 
kaasavaid mudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 

EIT asutamise eesmärk oligi aidata kaasa 
jätkusuutlikule majanduskasvule ja 
konkurentsivõime parandamisele, 
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edendades liidu ja tema liikmesriikide 
innovatsioonivõimet. Instituut püüab 
kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni 
teadmiste kolmnurga täieliku lõimimisega 
aidata kaasa raamprogrammis Horisont 
2020 käsitletavate ühiskondlike 
probleemide lahendamisele ja muuta 
Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi.

edendades liidu ja tema liikmesriikide 
innovatsioonivõimet. Instituut püüab 
kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni 
teadmiste kolmnurga täieliku lõimimisega 
aidata kaasa raamprogrammis Horisont 
2020 käsitletavate ühiskondlike 
probleemide lahendamisele ja muuta 
Euroopa innovatsioonipartnerite 
koostöösüsteemi, lahendades seega 
Euroopa paradoksi. 

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT on ainus vahend raamprogrammi 
Horisont 2020 raames, millel on tugev 
rõhuasetus haridusaspektile. EITst peaks 
saama maailmatasemel kraadiõppe 
pakkuja, sest ta ühendab kvaliteetse 
koolituse, liikuvuse, ettevõtjakogemused 
kohtades, kus toimub tegelik 
innovatsioon, ja kehtestab kõrghariduse 
jaoks hajusa paradigma.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamiseks on EIT Selle eesmärgi saavutamiseks on EIT 
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ühendanud EIT tasandi strateegilised 
suunad alt üles lähenemisviisiga teadmis-
ja innovaatikakogukondade tasandil. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
terviklikud partnerlused, mis loovad 
konkreetsete ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks väljapaistvate ülikoolide, 
teaduskeskuste, suurte ja väikeettevõtete 
ning teiste uuendustegevuses osalejate 
vahel pikaajalised sidemed. Iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond hõlmab väikest hulka 
omavahel ühendatud 
ühispaiknemiskeskusi, mille raames teevad 
partnerid iga päev tihedalt koostööd ning 
millel on seninägematus ulatuses ühised 
strateegilised eesmärgid. 
Ühispaiknemiskeskused toetuvad 
olemasolevatele tippkeskustele, kujundades 
neist kohalikud innovatsioonikeskkonnad 
ja ühendades need laiemaks Euroopa 
innovatsioonisõlmede võrguks. EIT 
raamistikus on igale teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale antud õigus suurel 
määral ise määrata kindlaks oma 
sisekorraldus, struktuur, tegevuskava ja 
töömeetodid, mis võimaldab neil valida 
oma eesmärkide saavutamiseks sobivaima 
lähenemisviisi. Strateegia tasandil 
korraldab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessi, 
koordineerib neid paindliku raamistiku 
alusel ning levitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimaid 
juhtimis- ja rahastamismudeleid.

ühendanud EIT tasandi strateegilised 
suunad alt üles lähenemisviisiga teadmis-
ja innovaatikakogukondade tasandil. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
terviklikud partnerlused, mis loovad 
konkreetsete ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks väljapaistvate ülikoolide, 
teaduskeskuste, suurte ja väikeettevõtete 
ning teiste uuendustegevuses osalejate 
vahel pikaajalised sidemed. Iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond hõlmab väikest hulka 
omavahel ühendatud 
ühispaiknemiskeskusi, mille raames teevad 
partnerid iga päev tihedalt koostööd ning 
millel on seninägematus ulatuses ühised 
strateegilised eesmärgid. 
Ühispaiknemiskeskused toetuvad 
olemasolevatele tippkeskustele, kujundades 
neist kohalikud innovatsioonikeskkonnad 
ja ühendades need laiemaks Euroopa 
innovatsioonisõlmede võrguks. EIT 
raamistikus on igale teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale antud õigus suurel 
määral ise määrata kindlaks oma 
sisekorraldus, struktuur, tegevuskava ja 
töömeetodid, mis võimaldab neil valida 
oma eesmärkide saavutamiseks sobivaima 
lähenemisviisi. Strateegia tasandil 
korraldab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessi, 
koordineerib neid paindliku raamistiku 
alusel ning levitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimaid 
juhtimis- ja rahastamismudeleid. EIT 
peaks rakendama kooskõlastamist ja 
koostööd teadmis- ja 
innovaatikakogukondade vahel, et tagada 
koostoime ja lisaväärtuse loomine EIT 
partnerite hulgas ning ideede levitamine 
EIT raames.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle eesmärgi saavutamiseks on EIT 
ühendanud EIT tasandi strateegilised 
suunad alt üles lähenemisviisiga teadmis-
ja innovaatikakogukondade tasandil. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
terviklikud partnerlused, mis loovad 
konkreetsete ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks väljapaistvate ülikoolide, 
teaduskeskuste, suurte ja väikeettevõtete 
ning teiste uuendustegevuses osalejate 
vahel pikaajalised sidemed. Iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond hõlmab väikest hulka 
omavahel ühendatud 
ühispaiknemiskeskusi, mille raames teevad 
partnerid iga päev tihedalt koostööd ning 
millel on seninägematus ulatuses ühised 
strateegilised eesmärgid. 
Ühispaiknemiskeskused toetuvad 
olemasolevatele tippkeskustele, kujundades 
neist kohalikud innovatsioonikeskkonnad 
ja ühendades need laiemaks Euroopa 
innovatsioonisõlmede võrguks. EIT 
raamistikus on igale teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale antud õigus suurel 
määral ise määrata kindlaks oma 
sisekorraldus, struktuur, tegevuskava ja 
töömeetodid, mis võimaldab neil valida 
oma eesmärkide saavutamiseks sobivaima 
lähenemisviisi. Strateegia tasandil 
korraldab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessi, 
koordineerib neid paindliku raamistiku 
alusel ning levitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimaid 
juhtimis- ja rahastamismudeleid.

Selle eesmärgi saavutamiseks on EIT 
ühendanud EIT tasandi strateegilised 
suunad alt üles lähenemisviisiga teadmis-
ja innovaatikakogukondade tasandil. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
terviklikud partnerlused, mis loovad 
konkreetsete ühiskondlike probleemide 
lahendamiseks väljapaistvate ülikoolide, 
teaduskeskuste, suurte ja väikeettevõtete 
ning teiste uuendustegevuses osalejate 
vahel sidemed. Iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond hõlmab väikest hulka 
omavahel ühendatud 
ühispaiknemiskeskusi, mille raames teevad 
partnerid iga päev tihedalt koostööd ning 
millel on seninägematus ulatuses ühised 
strateegilised eesmärgid. 
Ühispaiknemiskeskused toetuvad 
olemasolevatele tippkeskustele, kujundades 
neist kohalikud innovatsioonikeskkonnad 
ja ühendades need laiemaks Euroopa 
innovatsioonisõlmede võrguks. EIT 
raamistikus on igale teadmis- ja 
innovaatikakogukonnale antud õigus suurel 
määral ise määrata kindlaks oma 
sisekorraldus, struktuur, tegevuskava ja 
töömeetodid, mis võimaldab neil valida 
oma eesmärkide saavutamiseks sobivaima 
lähenemisviisi. Strateegia tasandil 
korraldab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsessi, 
koordineerib neid paindliku raamistiku 
alusel, toetab neid ja annab neile 
haldusküsimustes nõu, julgustab koostööd 
nende vahel ning levitab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade parimaid 
juhtimis- ja rahastamismudeleid.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIT püüab kiirendada innovatsiooni ja 
aidata teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kaudu luua 
keskkondi, kus uuendustegevus edeneks 
tõenäoliselt jõudsamalt, ning tekitada 
läbimurret kõrghariduse, teaduse ja 
ettevõtluse koostööviisides. Niisugune 
käsitlusviis aitab lahendada 
raamprogrammis Horisont 2020 välja 
toodud järjest keerulisemaid ja omavahel 
seotud ühiskondlikke probleeme, 
ühendades valdkondliku ja 
valdkondadevahelise innovatsiooni, ning 
toob kokku eri erialade ning erineva 
taustaga asjatundjaid, kes muidu võib-olla 
ei kohtuks, et leida probleemile ühine 
väljapääs.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sellele edendab EIT kui 
innovatsiooniinstituudi tegevust nüüd 
Budapestis asuv peakorter. Asutatud on ka 
EIT sihtasutus, mis on õiguslikult 
sõltumatu organisatsioon ning mille 
ülesanne on parandada ja toetada EIT 
tööd ja tegevust ning suurendada EIT 
ühiskondlikku mõju.

Lisaks sellele edendab EIT kui 
innovatsiooniinstituudi tegevust nüüd 
Budapestis asuv peakorter.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.1 – kaheteistkümnes a lõik(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Praegu seisab EIT olemasolevate teadmis-
ja innovaatikakogukondade ning 
ühispaiknemiskeskuste kaudu silmitsi 
geograafilise koondumise küsimusega; 
seda tuleks tulevikus arvesse võtta pärast 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
käikulaskmist ja EIT tegevuse laienemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Killustatuse kaotamine pikaajaliste 
terviklike partnerluste kaudu ja kriitilise 
massi saavutamine Euroopa mõõtme abil.
Käimasolevatele koostööprojektidele 
tuginedes muudab EIT väljavalitud 
partnerlused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade abil püsivamaks 
ja strateegilisemaks. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad võimaldavad 
maailmatasemel partneritel ühineda uute 
vormide alusel, optimeerida olemasolevaid 
vahendeid, jõuda uute, suurema riskiga ja 
ulatuslikumaid ülesandeid käsitlevate 
väärtusahelate abil uute ärivõimalusteni. 
ELi liikmesriikides on küll palju 
tippkeskusi, kuid nad ei saavuta sageli üksi 
tegutsedes üleilmseks konkurentsivõimeks 
vajalikku kriitilist massi. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
ühispaiknemiskeskused pakuvad tugevatele 
kohalikele osalejatele võimalust luua 
tihedaid piiriüleseid sidemeid teiste 
väljapaistvate partneritega, võimaldades 
neil seega tegutseda ja pälvida tunnustust 
rahvusvahelisel tasandil.

· Killustatuse kaotamine pikaajaliste 
terviklike partnerluste kaudu ja kriitilise 
massi saavutamine Euroopa mõõtme abil.
Käimasolevatele koostööprojektidele 
tuginedes muudab EIT väljavalitud 
partnerlused teadmis- ja 
innovaatikakogukondade abil püsivamaks 
ja strateegilisemaks. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad võimaldavad 
maailmatasemel partneritel ühineda uute 
vormide alusel, optimeerida olemasolevaid 
vahendeid ja töötada välja avatud ja 
kaasavaid innovatsioonimudeleid, jõuda 
uute, suurema riskiga ja ulatuslikumaid 
ülesandeid käsitlevate väärtusahelate abil 
uute ärivõimalusteni. ELi liikmesriikides 
on küll palju tippkeskusi, kuid nad ei 
saavuta sageli üksi tegutsedes üleilmseks
konkurentsivõimeks vajalikku kriitilist 
massi. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
ühispaiknemiskeskused pakuvad tugevatele 
kohalikele osalejatele võimalust luua 
tihedaid piiriüleseid sidemeid teiste 
väljapaistvate partneritega, võimaldades 
neil seega tegutseda ja pälvida tunnustust 
rahvusvahelisel tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

· Haridusse, teadusesse ja innovatsiooni 
tehtavate investeeringute mõju 
suurendamine ning innovatsiooni juhtimise 
uute viiside katsetamine. EIT tegutseb 
katalüsaatorina, luues tehnoloogiliste 
lahenduste ja teadusuuringute tulemuste 
kiirema kasutuselevõtu ja kasutamise 
edendamise kaudu olemasolevale 
teadusbaasile lisaväärtust. Uuendustegevus 
aitab omakorda kaasa teadusuuringute 
investeeringute ühitamisele ja 
võimendamisele ning viia haridus- ja 
koolitustegevus suuremasse kooskõlla 
ettevõtjate vajadustega. EIT-le on selleks 
antud küllaldaselt paindlikkust, et katsetada 
uusi innovatsioonimudeleid, võimaldades 
teha selget vahet teadmis- ja 
innovaatikakogukondade juhtimis- ja 
rahastamismudelite vahel ning kohaneda 
kiiresti avanevatele võimalustele 
reageerimiseks. EIT-l on ühtlasi 
potentsiaal arendada uusi 
rahastamismudeleid, nagu 
innovatsiooniauhinnad, mis võimaldavad 
viia maksimumini teadusuuringute 
rahastamise kasu avalikkuse jaoks, 
tagades, et innovatsioon mitte ainult ei 
käsitle ühiskonna kõige pakilisemaid 
vajadusi, vaid saab tuua ka kiiresti kasu 
Euroopa kodanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – teine alapunkt
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Haridus on väga tähtis juhtalgatus Euroopa 2020. aasta strateegias. See on oluline vahend 
Euroopa tugevuse tagamiseks. Tuleks hõlmata siire teadustööst haridusprogrammidele.

Muudatusettepanek 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Haridusse, teadusesse ja innovatsiooni 
tehtavate investeeringute mõju 
suurendamine ning innovatsiooni juhtimise 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 68
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – kolmas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Talentide piiriülene soodustamine ning 
ettevõtluse edendamine teadmiste 
kolmnurga lõimimise kaudu. EIT 
soodustab inimestest lähtuvaid uuendusi 
ning seab oma püüdluste keskmesse 
üliõpilased, teadustöötajad ja ettevõtjad. Ta 
pakub uusi ülikoolide ja erasektori vahelisi 
karjäärivõimalusi ning uuenduslikke 
programme erialaseks arenguks. EIT 
märgis, mida antakse uuenduslikele 
magistri- ja doktoriõppeprogrammidele, 
aitab luua rahvusvaheliselt tunnustatud 
tippteadmiste kaubamärgi, et meelitada ligi 
talente nii Euroopast kui ka mujalt. 
Ettevõtlust soodustatakse uue põlvkonna 
maailmatasemel üliõpilaste kaudu, kelle 

· Talentide piiriülene soodustamine 
ning ettevõtluse edendamine teadmiste 
kolmnurga lõimimise kaudu. EIT 
soodustab inimestest lähtuvaid 
uuendusi ning seab oma püüdluste 
keskmesse üliõpilased, teadustöötajad 
ja ettevõtjad. Ta pakub uusi ülikoolide 
ja erasektori vahelisi karjäärivõimalusi 
ning uuenduslikke programme 
erialaseks arenguks. EIT märgis, mida 
antakse uuenduslikele magistri- ja 
doktoriõppeprogrammidele, aitab luua 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
tippteadmiste kaubamärgi, et meelitada 
ligi talente nii Euroopast kui ka mujalt, 
võttes arvesse eri piirkondade eripära 
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teadmised ja hoiak aitavad muuta ideed 
ärivõimalusteks.

ja nõudmisi ning hõlbustades 
kultuuritsoonide asutamist ja 
arendamist koos kohaliku tööstusega. 
Ettevõtlust soodustatakse uue 
põlvkonna maailmatasemel üliõpilaste 
kaudu, kelle teadmised ja hoiak aitavad 
muuta ideed ärivõimalusteks.

Or. it

Muudatusettepanek 69
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – kolmas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Talentide piiriülene soodustamine ning 
ettevõtluse edendamine teadmiste 
kolmnurga lõimimise kaudu. EIT 
soodustab inimestest lähtuvaid uuendusi 
ning seab oma püüdluste keskmesse 
üliõpilased, teadustöötajad ja ettevõtjad. Ta 
pakub uusi ülikoolide ja erasektori vahelisi 
karjäärivõimalusi ning uuenduslikke 
programme erialaseks arenguks. EIT 
märgis, mida antakse uuenduslikele 
magistri- ja doktoriõppeprogrammidele, 
aitab luua rahvusvaheliselt tunnustatud 
tippteadmiste kaubamärgi, et meelitada ligi 
talente nii Euroopast kui ka mujalt. 
Ettevõtlust soodustatakse uue põlvkonna 
maailmatasemel üliõpilaste kaudu, kelle 
teadmised ja hoiak aitavad muuta ideed 
ärivõimalusteks.

· Talentide piiriülene soodustamine ning 
ettevõtluse edendamine teadmiste 
kolmnurga lõimimise kaudu. EIT 
soodustab inimestest lähtuvaid uuendusi 
ning seab oma püüdluste keskmesse 
üliõpilased, teadustöötajad ja ettevõtjad. Ta 
pakub uusi ülikoolide ja erasektori vahelisi 
karjäärivõimalusi ja liikuvusega seotud 
valikuid ning uuenduslikke programme 
erialaseks arenguks. EIT märgis, mida 
antakse uuenduslikele magistri- ja 
doktoriõppeprogrammidele, aitab luua 
rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadmiste 
kaubamärgi, et meelitada ligi talente nii 
Euroopast kui ka mujalt. Ettevõtlust 
soodustatakse uue põlvkonna 
maailmatasemel üliõpilaste kaudu, kelle 
teadmised ja hoiak aitavad muuta ideed 
ärivõimalusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – neljas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Arukas rahastamine võimendamise ning 
tulemustele ja ettevõtlusele suunatud 
käsitlusviisi kaudu. EIT tagab 25% 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
eelarvest ning aitab 75% rahalistest 
vahenditest hankida paljude erinevate 
avaliku ja erasektori partnerite kaudu, 
võimendades suurte investeeringute 
ühendamise kaudu nende mõju 
märkimisväärselt ja ühendades avaliku ja 
erasektori rahastamisallikaid ühiselt 
kokkulepitud strateegiate nimel. Kuna EIT 
keskendub nii turu- kui ka ühiskondlikule 
mõjule, järgib ta tulemustele suunatud 
käsitlusviisi. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad tegutsevad nagu 
äriühingud aasta kaupa koostatava 
äriplaani alusel, mis hõlmab ulatuslikku 
tegevuskava alates haridusest kuni 
ettevõtte loomiseni, koos selgete 
eesmärkide, vahendite ja tulemuslikkuse 
põhinäitajatega, mille alusel neid 
hinnatakse.

· Arukas rahastamine võimendamise ning 
tulemustele ja ettevõtlusele suunatud 
käsitlusviisi kaudu. EIT tagab 25% 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
eelarvest ning aitab 75% rahalistest 
vahenditest hankida paljude erinevate 
avaliku ja erasektori partnerite kaudu, 
võimendades suurte investeeringute 
ühendamise kaudu nende mõju 
märkimisväärselt ja ühendades avaliku ja 
erasektori rahastamisallikaid ühiselt 
kokkulepitud strateegiate nimel. 
Märkimisväärse 1–3kordse võimendava 
mõjuga suudab EIT-le eraldatud 
kogueelarve, mis moodustab 3,64% 
raamprogrammi Horisont 2020 
kogueelarvest, võimendada täiendavalt 
rohkem kui 10% avaliku ja erasektori 
vahenditest, et saavutada ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava elluviimine. Kuna EIT 
keskendub nii turu- kui ka ühiskondlikule 
mõjule, järgib ta tulemustele suunatud 
käsitlusviisi. EIT peaks toimima 
investorina, järgides ettevõtjaloogikat, ja 
tema investeeringud peaksid toimima 
teiste era- ja avaliku sektori allikate 
võimendajana. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad tegutsevad nagu 
äriühingud aasta kaupa koostatava 
äriplaani alusel, mis hõlmab ulatuslikku 
tegevuskava alates haridusest kuni 
ettevõtte loomiseni, koos selgete 
eesmärkide, vahendite ja tulemuslikkuse 
põhinäitajatega, mille alusel neid 
hinnatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.2 – esimene lõik – neljas a alapunkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Uute tehnoloogiate levitamiseks ja 
vastuvõtmiseks vajalike jätkusuutlike 
lahenduste loomine koos lõpptarbijate, 
kodanike ja ühiskonnaga laiemalt: EIT 
jälgib hoolikalt, et uute teadusuuringute 
ja innovatsiooni stimuleerimisel 
arvestatakse eri ettevõtluskeskkondade 
erivajadusi. Et saavutada see eesmärk, 
kindlustab EIT, et igas sektoris tagab 
intellektuaalomandi õiguste haldamine, et 
säilitatakse konkurentsipõhised 
tingimused, eriti sektorite jaoks, kus 
turule sisenemise tõkked on tavaliselt 
madalad. See kehtib eelkõige IKT ja 
digitaalse infrastruktuuri teenuste puhul.

Or. en

Selgitus

Vt D. Harhoffi esitlust, INNO-tec (LMU) München. Koostatud EL-BEPA ELi patendipoliitika 
alase seminari jaoks (september 2007): 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. 
Patendisüsteemi strateegilise kasutamisega on tegu, kui ettevõtted võimendavad vastastikust 
täiendavust patentide vahel, et saavutada strateegiline eelis tehnoloogiliste konkurentide ees. 
Kõnealune käitumine on konkurentsivastane, kui patendisüsteemi kasutamise peaeesmärk on 
vähendada konkureerivate ettevõtete tootmisega seotud pingutuste tõhusust.

Muudatusettepanek 72
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduse, innovatsiooni ja hariduse Teaduse, innovatsiooni ja hariduse 
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valdkonna vahelisi seoseid tunnustatakse 
ELi algatustes ja programmides järjest 
enam. Euroopa, liikmesriikide ja 
piirkondlikul tasandil on palju võimalusi 
vastastikku edendavaks tegevuseks. ELi 
tasandil tagab aastateks 2014–2020 
ettenähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 
strateegiline raamistik selle sünergia 
täieliku ärakasutamise.

valdkonna vahelisi seoseid tunnustatakse 
ELi algatustes ja programmides järjest 
enam. Euroopa, liikmesriikide ja 
piirkondlikul tasandil on palju võimalusi 
vastastikku edendavaks tegevuseks. ELi 
tasandil tagab aastateks 2014–2020 
ettenähtud teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horisont 2020 
strateegiline raamistik selle sünergia 
täieliku ärakasutamise. EIT ja tema 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peavad täiendama vastastikku ELi 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamist, selle asemel et neid 
dubleerida.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT aitab aktiivselt kaasa raamprogrammis 
Horisont 2020 seatud eesmärkide 
saavutamisele ning täiendab eeskätt 
ühiskondlike probleemide käsitlemise 
kaudu teisi selle valdkonna algatusi. 
Raamprogrammis Horisont 2020 osaleb 
EIT ühiskondlike probleemide lahendamise 
eesmärgi täitmises, kuid arvestades 
käsitlusviisi, mis lähtub kõiki eesmärke 
hõlmavast tõrgeteta koostoimest, edendab 
ta tulemustele suunatud teadusuuringute ja 
kiire majanduskasvuga innovaatiliste 
VKEde asutamise soodustamise kaudu ka 
tööstuslikku juhtpositsiooni ja 
konkurentsivõimelisi raamistikke. Samuti 
aitab ta luua tipptasemel teadusbaasi ning 
soodustab sellel eesmärgil erialade- ja 
sektoritevahelist ning piiriülest liikumist 
ning lisab innovaatilistesse 

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

piiriülest liikumist ning lisab 
innovaatilistesse 
kraadiõppeprogrammidesse ettevõtluse ja 
riski võtmise kultuuri teemad. EIT aitab 
sellega oluliselt kaasa raamtingimuste 
edendamisele, mida on vaja ELi 
teadusvaldkonna innovatsioonivõime 
kasutamiseks ja Euroopa teadusruumi 
lõpuleviimise kiirendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

algatustele, Euroopa 
innovatsioonipartnerlustele ning avaliku ja 
erasektori partnerlustele. Lisaks saab luua 
sidemeid innovaatilise tegevusega ühise 
põllumajanduspoliitika raames.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

See võimaldab suurendada ka nimetatud 
käsitlusviisi ja liidu ühtekuuluvuspoliitika 
vastastikust toimet, käsitledes 
uuendustegevuse kohalike ja üleilmsete 
aspektide vahelisi seoseid. 
Ühispaiknemiskeskused võimaldavad teha 
piiriülest koostööd ning tänu oma 
asukohale saavad nad ära kasutada 
asjaomastes piirkondades pakutavaid 
rahastamisvõimalusi. 
Ühispaiknemiskeskused täidavad 
otsustavat osa teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kui terviku kohalike 
ja üleilmsete ühenduste tugevdamises ning 
teevad seda muu hulgas koostöö kaudu 
eeskätt nende piirkondlike ametiasutustega, 
mis osalevad piirkondlike aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
kavandamises ja elluviimises.
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koostööst ja koordineerimisest. Kuna EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kontseptsiooni põhieesmärk on anda 
lisaväärtust Euroopa olemasolevale 
tippvõimekusele, püüavad praegused ja 
tulevased kogukonnad määratluse kohaselt 
uurida neid sünergiavõimalusi sügavuti. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad lisaväärtust algatustele, mis 
asjaomastes valdkondades juba olemas 
võivad olla, sealhulgas ühise kavandamise 
algatustele, Euroopa 
innovatsioonipartnerlustele ning avaliku ja 
erasektori partnerlustele.

Piirkonnad ja liikmesriigid, kus 
tegutsevad ühispaiknemiskeskused, võivad 
saada kasu tegevuse koondumisest 
tulenevatest majanduslikest eelistest ja 
positiivsest välismõjust. Neid võimalusi 
edendatakse, kui luuakse tihe koostöö 
piirkondades asuvate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja 
ametiasutuste ning organisatsioonide 
vahel, mis on kaasatud aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
kavandamisse ja elluviimisesse, nagu on 
kirjeldatud dokumentides 
COM(2011) 615, 2011/0276 (COD) ja C7-
0335/11. Seevastu piirkonnad, mis on 
neist tegevustest välja jäetud, võivad 
kogeda kumulatiivsest negatiivsest mõjust 
tulenevaid riske. See võib suurendada 
praegust ebavõrdsust, tuues oodatud 
hüvesid piirkondadesse, mis näitavad üles 
tugevust innovatsioonisuutlikkuse 
valdkonnas, kuid kahjustada neid 
piirkondi, milles esineb puudusi. Neid 
riske saaks vältida EIT ühiste kavade abil 
ja juhul, kui piirkonnad, mis ei ole 
ühispaiknemiskeskuste asukohaks, 
võtavad omaks aruka spetsialiseerumise 
strateegiad, sealhulgas partnerlus 
piirkondadega, kus paiknevad 
olemasolevad ja võimalikud 
ühispaiknemiskeskused, näiteks 
piirkondlikud rakendamis- ja 
innovaatikakogukonnad.
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Peale selle saaks tugevdada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade, VKEde ja 
kohalike klasterorganisatsioonide, nagu 
Climate-KICi olemasolevad piirkondlikud 
rakendamis- ja innovaatikakogukonnad
vahelisi sidemeid, et suurendada nende
osalemist teadmis-ja 
innovaatikakogukondade tegevuses. Ehkki 
sünergia tekkimise võimalused on erinevad 
ja olenevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teemast, näivad 
paljud ELi algatused ja programmid olevat 
eriti sobilikud ja võimaldavad saada kasu 
koostööst ja koordineerimisest. Kuna EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kontseptsiooni põhieesmärk on anda 
lisaväärtust Euroopa olemasolevale 
tippvõimekusele, püüavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad ning 
piirkondlikud rakendamis- ja 
innovaatikakogukonnad määratluse
kohaselt uurida neid sünergiavõimalusi 
sügavuti. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad annavad 
lisaväärtust algatustele, mis asjaomastes 
valdkondades juba olemas võivad olla, 
sealhulgas ühise kavandamise algatustele, 
Euroopa innovatsioonipartnerlustele ning 
avaliku ja erasektori partnerlustele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulevased Euroopa 
innovatsioonipartnerlused loovad 
üldraamistiku, et hõlbustada pakkumisest 
ja nõudlusest lähtuvate teadusuuringute 
ning innovatsioonivahendite ja meetmete 
kooskõlastamist ja nendest sünergia 

Tulevased Euroopa 
innovatsioonipartnerlused loovad 
üldraamistiku, et hõlbustada pakkumisest 
ja nõudlusest lähtuvate teadusuuringute 
ning innovatsioonivahendite ja meetmete 
kooskõlastamist ja nendest sünergia 
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tekkimist. Teadmiste- ja 
innovaatikakogukonnad võivad täita 
Euroopa innovatsioonipartnerlustes olulist 
osa oma hajutatud olemuse ja vahetu 
kogemuse ning eriti vajaliku inimkapitali 
loomise, peamiste osalejate – ettevõtjate ja 
teadlaste – õpetamise kaudu. Samuti 
määravad nad kindlaks raamtingimused 
ning selgitavad välja asjaomase sektori 
parimad tavad seoses poliitikavaldkonna, 
reguleerimis- ja standardimisküsimustega.

tekkimist. Euroopa
innovatsioonipartnerlus saab olla 
ühenduslüliks ühiskondlike probleemide 
ja EIT vahel, täites tegevuskava elluviija 
ülesannet ja uurides vajadust luua 
teadmis- ja innovaatikakogukond seoses 
teatavate teemadega. Teadmiste- ja 
innovaatikakogukonnad võivad täita 
Euroopa innovatsioonipartnerlustes olulist 
osa oma hajutatud olemuse ja vahetu 
kogemuse ning eriti vajaliku inimkapitali 
loomise, peamiste osalejate – ettevõtjate ja 
teadlaste – õpetamise kaudu. Samuti 
määravad nad kindlaks raamtingimused 
ning selgitavad välja asjaomase sektori 
parimad tavad seoses poliitikavaldkonna, 
reguleerimis- ja standardimisküsimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – kuues a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nn patendipuulide rakendamine teatud 
valdkondades ja avatud teadustegevus 
soodustavad teadustegevuse seotumaks 
muutmist ja võimaldavad avaliku ja 
erasektori (ja eelkõige VKEde) poolt 
tehtavate jõupingutuste kiirendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 1. osa – punkt 1.3 – kuues b lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT peaks soodustama uute 
teabevahendite arendamist ja 
intellektuaalomandi õiguste läbipaistvust, 
et võimaldada avaliku ja erasektori (ja 
eelkõige VKEdest) teadustegevuses 
osalejatel saada piisavat teavet, et nad 
saaksid intellektuaalomandi õiguste 
omandamisel ja teadustegevuse 
väärtustamisel ennast teadlikult siduda 
teadustegevuse ja leiutiste rakendamisega. 
Rakendatavate vahendite hulka kuuluvad 
hindade läbipaistvus, intellektuaalomandi 
õiguste kvaliteedi hindamismeetodite 
väljatöötamine Euroopa tasandil ning 
ühise võrdlussüsteemi loomine 
patentidega seotud tehingute kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 80
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ning esimeste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamine nõudis 
palju töö käigus õppimist. Selgus et 
teadmis- ja innovaatikakogukond on uus 
nähtus ning niisuguse kogukonna õigusliku 
korraldamise ning tema ja tema partnerite 
vaheliste lepinguliste suhete sõlmimise 
keerukust alahindasid kõik asjaosalised. 
Asutamisprotsessi aeglustas asjaolu, et 
puudusid teadmised juriidilise isiku eri 
vormide sobivuse kohta. Säilitada tuleks 
küll alt üles käsitlusviis, mis tagab igale 
teadmis- ja innovaatikakogukonnale 
olulisel määral paindlikkust partnerluste 
korraldamisel, kuid lisajuhiseid oleks vaja 
sobivate õiguslike ettevõtlusvormide kohta. 

EIT ning esimeste teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamine nõudis 
palju töö käigus õppimist. Selgus et 
teadmis- ja innovaatikakogukond on uus 
nähtus ning niisuguse kogukonna õigusliku 
korraldamise ning tema ja tema partnerite 
vaheliste lepinguliste suhete sõlmimise 
keerukust alahindasid kõik asjaosalised. 
Asutamisprotsessi aeglustas asjaolu, et 
puudusid teadmised juriidilise isiku eri 
vormide sobivuse kohta. Säilitada tuleks 
küll alt üles käsitlusviis, mis tagab igale 
teadmis- ja innovaatikakogukonnale 
olulisel määral paindlikkust partnerluste 
korraldamisel, kuid lisajuhiseid oleks vaja 
sobivate õiguslike ettevõtlusvormide kohta. 
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Peale selle tuleks suhtuda tõsiselt 
probleemidesse, mis kaasnevad eri 
akadeemiliste ja ärikultuuride 
ühendamisega ühe juriidilise isiku raames. 
Seega on oluline, et nii teadmis- ja 
innovaatikakogukond kui ka EIT jagaksid 
ühiseid väärtusi. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad kujutavad endast 
institutsioonide valdkonnas peaaegu täiesti 
uut ja mahukat vormi ning kõik nimetatud 
kogukonnad on erinevad. See loob küll 
palju võimalusi erinevateks 
innovatsioonimudeliteks, kuid muudab 
samal ajal kogukondade üldise 
koordineerimise ja järelevalve 
keerulisemaks.

Peale selle tuleks suhtuda tõsiselt 
probleemidesse, mis kaasnevad eri 
akadeemiliste ja ärikultuuride 
ühendamisega ühe juriidilise isiku raames. 
Seega on oluline, et nii teadmis- ja 
innovaatikakogukond kui ka EIT jagaksid 
ühiseid väärtusi. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad kujutavad endast 
institutsioonide valdkonnas peaaegu täiesti 
uut ja mahukat vormi ning kõik nimetatud
kogukonnad on erinevad. See loob küll 
palju võimalusi erinevateks 
innovatsioonimudeliteks, kuid muudab 
samal ajal kogukondade üldise 
koordineerimise ja järelevalve 
keerulisemaks. Seetõttu on vaja täpseid 
vajadusi arvesse võtvat lähenemisviisi 
erinevatele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edaspidi tuleks selgemaid juhiseid anda 
juba alates valimisprotsessist, et kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
vastaksid ühesugustele strateegilistele 
põhimõtetele, kuid et samal ajal oleks 
võimalik kasutada nende ülesehituse, 
tegevuse ja rahastamise suhtes erinevaid 
käsitlusviise. Kolmest praegusest teadmis-
ja innovaatikakogukonnast ei piisa, et EIT 
saaks tagada kriitilise massi kõikide 
võimaluste ärakasutamiseks, mis tal juhtiva 
innovatsiooniinstituudina on. Kuna 
teadmis- ja innovaatikakogukondi on ainult 
kolm, siis on võimalused lähivaldkondade 
innovatsioonivõimaluste kasutamisel 
teadmis- ja innovaatikakogukondade ülese 

Edaspidi tuleks selgemaid juhiseid anda 
juba alates valimisprotsessist, et kõik 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
vastaksid ühesugustele strateegilistele 
põhimõtetele, kuid et samal ajal oleks 
võimalik kasutada nende ülesehituse, 
tegevuse ja rahastamise suhtes erinevaid 
käsitlusviise. EIT peab mängima 
aktiivsemat rolli teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele nõu andmisel 
ja nende toetamisel haldusküsimustes. Sel 
eesmärgil peab EIT töötama välja 
strateegia, et vähendada halduskoormust 
ja luua parimate tavade juhis, mis levitab 
häid tavasid ja kogemusi olemasolevatelt 
teadmis- ja innovaatikakogukondadelt 
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kasu saamiseks ning haldus- ja 
levitamisalase mastaabisäästu 
saavutamiseks piiratud. See tähendab ka 
seda, et EIT mastaap pole eraldiseisva 
Euroopa institutsioonina tegutsemiseks 
piisav. Selleks et EIT saavutaks kriitilise 
massi ja kujutaks endast midagi enamat kui 
vaid „selle osade summat“, oleks vaja luua 
täiendavaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Kui EIT soovib 
teadmis- ja innovaatikakogukondade abil 
uurida uusi innovatsiooni juhtimis- ja 
haldamismudeleid, tuleb luua mõned 
lisapartnerlused, et laiendada EIT 
kogemuste aluseks olevat valimit.

uutele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele. Kolmest 
praegusest teadmis- ja 
innovaatikakogukonnast ei piisa, et EIT 
saaks tagada kriitilise massi kõikide 
võimaluste ärakasutamiseks, mis tal juhtiva 
innovatsiooniinstituudina on. Kuna 
teadmis- ja innovaatikakogukondi on ainult 
kolm, siis on võimalused lähivaldkondade 
innovatsioonivõimaluste kasutamisel 
teadmis- ja innovaatikakogukondade ülese 
kasu saamiseks ning haldus- ja 
levitamisalase mastaabisäästu 
saavutamiseks piiratud. See tähendab ka 
seda, et EIT mastaap pole eraldiseisva 
Euroopa institutsioonina tegutsemiseks 
piisav. Selleks et EIT saavutaks kriitilise 
massi ja kujutaks endast midagi enamat kui 
vaid „selle osade summat“, oleks vaja luua 
täiendavaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Kui EIT soovib 
teadmis- ja innovaatikakogukondade abil 
uurida uusi innovatsiooni juhtimis- ja 
haldamismudeleid, tuleb luua mõned 
lisapartnerlused, et laiendada EIT 
kogemuste aluseks olevat valimit.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT peab pikas plaanis looma selge 
identiteedi ja ülemaailmse EIT 
kaubamärgi kui Euroopa innovatsiooni ja 
ettevõtluse arengumootori ja ülemaailmse 
hariduspakkuja kõnealuses valdkonnas. 
EITst võib saada liidu innovatsiooni 
tegevuskava elluviija, nii nagu on 
Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Euroopa 
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tipptaseme ja ülemaailmse juhtrolli täitja 
teaduse valdkonnas. Tugeva EIT 
kaubamärgi edendamine võib hõlmata 
meetmeid tugeva inim- ja ärivõrgustiku 
loomiseks EIT kogukonna ümber 
(üliõpilased, vilistlased, koolitajad, 
ettevõtjad, kutsetöötajad jne) ja edendada 
identiteedi- ja nähtavustunnet. Sellised 
meetmed võivad hõlmata teadus- ja 
innovatsioonikonverentside, iga-aastaste 
ürituste, võistluste, auhindade jagamise, 
koolilõpu tseremooniate jms korraldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIT püüab nendele õppetundidele 
tuginedes tugevneda ja edasi areneda,
soodustades ja võimaldades Euroopa 
teadusuuringute, ettevõtluse ja 
kõrghariduse valdkonna olemasolevaid 
tippkeskusi, ning soodustab nendevahelist 
pikaajalist süstemaatilist koostööd teadmis-
ja innovaatikakogukondade kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT kui investori kontseptsioonis 
keskendutakse parimate strateegiliste 
võimaluste väljaselgitamisele ning 
maailmatasemel partnerluste kogumi –
teadmis- ja innovaatikakogukondade –
väljavalimisele nende elluviimiseks. Sellest 
kontseptsioonist lähtudes jagab EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
nende varasemate tulemuste ja nende 
äriplaanis kavandatud tegevuste alusel iga-
aastasi toetusi. Äriplaani hindamisel on 
toeks sõltumatud väliseksperdid. Sellega 
seoses ei peaks EIT mitte üksnes seadma 
üldisi suundi ja looma tulevikukujutlusi, 
vaid tagama teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele ka asjakohased 
rahalised vahendid ning kontrollima nende 
tegevust. Samal ajal võimaldatakse 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
olulisel määral paindlikkust, et määrata 
kindlaks oma strateegia ja korraldus, viia 
ellu oma tegevust, kaasata vajalikke talente 
ning leida vahendeid.

EIT kui investori kontseptsioonis 
keskendutakse parimate strateegiliste 
võimaluste väljaselgitamisele ning 
maailmatasemel partnerluste kogumi –
teadmis- ja innovaatikakogukondade –
väljavalimisele nende elluviimiseks. Sellest 
kontseptsioonist lähtudes jagab EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
nende varasemate tulemuste ja nende 
äriplaanis kavandatud tegevuste alusel iga-
aastasi toetusi. Äriplaani hindamisel on 
toeks sõltumatud väliseksperdid. Sellega 
seoses ei peaks EIT mitte üksnes seadma 
üldisi suundi ja looma tulevikukujutlusi, 
vaid tagama teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele ka asjakohased 
rahalised vahendid ning kontrollima nende 
tegevust. Samal ajal võimaldatakse 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
olulisel määral paindlikkust, et määrata 
kindlaks oma strateegia ja korraldus, viia 
ellu oma tegevust, kaasata vajalikke talente 
ning leida vahendeid. Samuti peaks see 
edendama nn patendipuulide 
rakendamist, mis soodustab 
intellektuaalomandi õiguste jagamist 
teadustegevuse kiirendamiseks ning mille 
puhul makstakse nende õiguste omanikele 
piisavat hüvitist.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT kui investori kontseptsioonis 
keskendutakse parimate strateegiliste 
võimaluste väljaselgitamisele ning 

EIT kui investori kontseptsioonis 
keskendutakse parimate strateegiliste 
võimaluste väljaselgitamisele ning 
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maailmatasemel partnerluste kogumi –
teadmis- ja innovaatikakogukondade –
väljavalimisele nende elluviimiseks. Sellest 
kontseptsioonist lähtudes jagab EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
nende varasemate tulemuste ja nende 
äriplaanis kavandatud tegevuste alusel iga-
aastasi toetusi. Äriplaani hindamisel on 
toeks sõltumatud väliseksperdid. Sellega 
seoses ei peaks EIT mitte üksnes seadma 
üldisi suundi ja looma tulevikukujutlusi, 
vaid tagama teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele ka asjakohased 
rahalised vahendid ning kontrollima nende 
tegevust. Samal ajal võimaldatakse 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
olulisel määral paindlikkust, et määrata 
kindlaks oma strateegia ja korraldus, viia 
ellu oma tegevust, kaasata vajalikke talente 
ning leida vahendeid.

maailmatasemel partnerluste kogumi –
teadmis- ja innovaatikakogukondade –
väljavalimisele nende elluviimiseks. Sellest 
kontseptsioonist lähtudes jagab EIT 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
nende varasemate tulemuste ja nende 
äriplaanis kavandatud tegevuste alusel iga-
aastasi toetusi. Äriplaani hindamisel on 
toeks sõltumatud väliseksperdid. Sellega 
seoses ei peaks EIT mitte üksnes seadma 
üldisi suundi ja looma tulevikukujutlusi, 
vaid tagama teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele ka asjakohased 
rahalised vahendid ning kontrollima nende 
tegevust. Samal ajal võimaldatakse 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
olulisel määral paindlikkust, et määrata 
kindlaks oma tegevuskava, strateegia ja 
korraldus, viia ellu oma tegevust, kaasata 
vajalikke talente ning leida vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse tehtud 
investeeringute tasuvust mõõdetakse selle 
põhjal, kui palju saab neist reaalset kasu 
Euroopa majandus ja ühiskond üldiselt –
selleks on näiteks uute ettevõtete, toodete 
ja teenuste loomine praeguste ja tulevaste 
turgude jaoks, paremate oskustega 
ettevõtlikud inimesed, uued ja 
ligitõmbavamad töökohad ning nii ELi kui 
ka välismaalt pärit talentide 
ligimeelitamine ja hoidmine.

EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse tehtud 
investeeringute tasuvust mõõdetakse selle 
põhjal, kui palju saab neist reaalset kasu 
Euroopa majandus ja ühiskond üldiselt –
selleks on näiteks uute ettevõtete, toodete 
ja teenuste loomine praeguste ja tulevaste 
turgude jaoks, paremate oskustega 
ettevõtlikud inimesed, uued ja 
ligitõmbavamad töökohad ning nii ELi kui 
ka välismaalt pärit talentide 
ligimeelitamine ja hoidmine. Samas 
kehtestatakse ka kvalitatiivsed 
tulemuslikkuse näitajad, et hinnata 
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teadmis- ja innovaatikakogukondi.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse tehtud 
investeeringute tasuvust mõõdetakse selle 
põhjal, kui palju saab neist reaalset kasu 
Euroopa majandus ja ühiskond üldiselt –
selleks on näiteks uute ettevõtete, toodete 
ja teenuste loomine praeguste ja tulevaste 
turgude jaoks, paremate oskustega 
ettevõtlikud inimesed, uued ja 
ligitõmbavamad töökohad ning nii ELi kui 
ka välismaalt pärit talentide 
ligimeelitamine ja hoidmine.

EIT poolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse tehtud 
investeeringute tasuvust mõõdetakse selle 
põhjal, kui palju saab neist reaalset kasu 
Euroopa majandus ja ühiskond üldiselt –
selleks on näiteks uute ettevõtete, toodete 
ja teenuste loomine praeguste ja tulevaste 
turgude jaoks, sh kohalike kogukondade 
nende eeliste väärtustamise kaudu, mis on 
juba tipptaseme sümbol, paremate 
oskustega ettevõtlikud inimesed, uued ja 
ligitõmbavamad töökohad ning nii ELi kui 
ka välismaalt pärit talentide 
ligimeelitamine ja hoidmine.

Or. it

Selgitus

Olemasolevate tipptasemel valdkondade, näiteks pigem teatud piirkonna ajaloos juurdunud 
tööstustsoonide kui muude täpselt määratletud oludes põhjalikult struktureeritud sotsiaal-
majanduslike üksuste väärtustamine, on rakendatud ressursside seisukohast tõhusam ja 
maksimaalse lisaväärtuse saavutamisel tulemuslikum, sh ka uute ettevõtete ja töökohtade 
loomise ning oskuste ja oskusteadmiste levitamise mõttes.

Muudatusettepanek 88
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – seitsmes lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulist osa täidab siinkohal ka EIT kui 
organisatsiooni tõelise identiteedi 
väljatöötamine ühiste väärtuste alusel 
koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega. Kõikidel 
teadmis- ja innovaatikakogukondadel ning 
nende partneritel on küll oma 
organisatsiooniline identiteet ja väärtused, 
kuid nad jagavad ka väärtusi, mis EITd ja 
neid ühendavad. Nendeks väärtusteks on 
tippvõimekus kogu teadmiste kolmnurgas, 
kvalifitseeritud ja ettevõtlikud inimesed, 
pikaajaline piiri-, eriala- ja sektoriülene 
koostöö ning sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule keskendumine. Niisugune identiteet 
parandab ka EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade nähtavust ja 
mainet.

Olulist osa täidab siinkohal ka EIT kui 
organisatsiooni tõelise identiteedi 
väljatöötamine ühiste väärtuste alusel 
koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega. Kõikidel 
teadmis- ja innovaatikakogukondadel ning 
nende partneritel on küll oma 
organisatsiooniline identiteet ja väärtused, 
kuid nad jagavad ka väärtusi, mis EITd ja 
neid ühendavad. Nendeks väärtusteks on 
tippvõimekus kogu teadmiste kolmnurgas, 
kõrgelt kvalifitseeritud ja ettevõtlikud 
inimesed, pikaajaline piiri-, eriala- ja 
sektoriülene koostöö ning sotsiaalsele ja 
majanduslikule mõjule keskendumine. 
Niisugune identiteet parandab ka EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
nähtavust ja mainet.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT toetab aktiivselt esimest kolme 
teadmis- ja innovaatikakogukonda, et 
parandada nende võimekust ja mõju ning 
nende osa raamprogrammi Horisont 2020 
eesmärkide saavutamisel. Aja jooksul 
laiendavad nad oma tegevusalasid, et 
kasutada ära uusi turu- või ühiskondlikke 
võimalusi. Niisuguse arengu toetamiseks 
määrab EIT koostöös iga teadmis- ja 
innovaatikakogukonnaga ja enda esitatud 
soovituste alusel kindlaks nende 
vajadustest lähtuvad 
kaasrahastamisstrateegiad, mis samal ajal 
toetavad ka EIT strateegilist tegevust.

EIT toetab aktiivselt esimest kolme 
teadmis- ja innovaatikakogukonda, et 
parandada nende võimekust ja mõju ning 
nende osa raamprogrammi Horisont 2020 
eesmärkide saavutamisel. Aja jooksul 
laiendavad nad oma tegevusalasid, et 
kasutada ära uusi turu- või ühiskondlikke 
võimalusi ja kohaneda muutuva 
ülemaailmse keskkonnaga. Niisuguse 
arengu toetamiseks määrab EIT koostöös 
iga teadmis- ja innovaatikakogukonnaga ja 
enda esitatud soovituste alusel kindlaks 
nende vajadustest lähtuvad 
kaasrahastamisstrateegiad, mis samal ajal 
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toetavad ka EIT strateegilist tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
parimate tulemuste saavutamiseks on 
samavõrd tähtis ka koostöö ja konkurentsi 
vaheline hea tasakaal. EIT soodustab 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
osalemist nendeülestes töös valdkondades, 
mis pakuvad häid võimalusi sünergia 
tekkeks, nt ühistes kutsealase arengu 
kursustes, ühises teadusuuringute alases 
tegevuses, magistri- ja 
doktoriõppeprogrammides või teadlaste ja 
ettevõtjate teadmis- ja 
innovaatikakogukonna üleses liikumises. 
Samal ajal soodustab EIT teataval määral 
konkurentsi, et teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad keskenduksid 
jätkuvalt tulemustele ja mõjule ning 
rakendaksid mahajäämuse korral 
asjakohaseid meetmeid.

Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
parimate tulemuste saavutamiseks on 
samavõrd tähtis ka koostöö ja konkurentsi 
vaheline hea tasakaal. EIT soodustab 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
osalemist nendeülestes töös valdkondades, 
mis pakuvad häid võimalusi sünergia 
tekkeks, nt ühistes kutsealase arengu 
kursustes, ühises teadusuuringute alases 
tegevuses, magistri- ja 
doktoriõppeprogrammides või teadlaste ja 
ettevõtjate teadmis- ja 
innovaatikakogukonna üleses liikumises. 
Samal ajal soodustab EIT teataval määral 
konkurentsi, et teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad keskenduksid 
jätkuvalt tulemustele ja mõjule ning 
premeeriksid edukaid teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Lisaks rakendab 
EIT mahajäämuse korral asjakohaseid 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – kolmas a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et inimesed on tegelikud innovatsiooni 
kandjad, saaks vajaduse korral ette näha 
sätte, et tagada ELi äärealadelt pärit 
üliõpilaste (nt stipendiumide abil, mida 
kaasrahastavad liikmesriigid, ja ühise 
kava abil) piisav osalus EIT 
haridusprogrammides. EITd julgustatakse 
tegema koostööd liikmesriikide ja 
piirkondadega tagamaks, et EIT 
vilistlased leiavad võimalusi ja toetuse, 
mida on vaja, et väljendada oma 
innovatsiooni- ja ettevõtluspotentsiaali 
ELi piires.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ei 
toetu mitte üksnes oma partnerite 
tipptasemel teadusbaasile, vaid on ka EIT 
haridusalaste ülesannete edendamise ja 
täitmise eestvedajad. Eesmärgiks on anda 
inimestele hariduse kaudu üleilmse 
teadmistepõhise majanduse jaoks vajalikud 
oskused, teadmised ja hoiak. Selleks 
edendab EIT aktiivselt muu hulgas EIT 
märgistusega kraade ning kontrollib nende 
kvaliteetset ja sidusat rakendamist teadmis-
ja innovaatikakogukondades. Selles 
tegevuses kasutavad nad palju 
vastastikuseid eksperdihinnanguid ning 
loovad sidemeid liikmesriikide ja 
kvaliteedi tagamise asutustega. See 
suurendab EIT märgistusega 
kvalifikatsioonide riiklikku ja 

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

standardeid ja tagada Euroopa ülikoolide 
hea maine. Samuti kasutavad nad palju 
vastastikuseid eksperdihinnanguid ning 
loovad sidemeid siseriiklike ja 
rahvusvaheliste kvaliteedi tagamise 
asutustega. See suurendab EIT 
märgistusega kvalifikatsioonide riiklikku ja 
rahvusvahelist tunnustamist ja muudab 
need üleilmselt ligitõmbavamaks ning loob 
samal ajal platvormi rahvusvaheliseks 
koostööks. Edaspidi julgustatakse teadmis-
ja innovaatikakogukondi mitte piirduma 
oma haridusalases tegevuses üksnes 
kraadiõppega, vaid mitmekesistama 
õppeviise, et pakkuda arvukamaid 
innovaatilisi kutsealase arengu võimalusi, 
mis hõlmaks ka juhtimiskoolitust, 
sihtotstarbelisi kursusi ja suvekursusi. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
haridusalase tegevuse mõju parandamiseks 
ja suurema hulga inimesteni jõudmiseks 
võivad nad kavandada eksperimendi korras 
ülikoolikursuste mooduleid või koolidele 
ettenähtud programme.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ei 
toetu mitte üksnes oma partnerite 
tipptasemel teadusbaasile, vaid on ka EIT 
haridusalaste ülesannete edendamise ja 
täitmise eestvedajad. Eesmärgiks on anda 
inimestele hariduse kaudu üleilmse 
teadmistepõhise majanduse jaoks vajalikud 
oskused, teadmised ja hoiak. Selleks 
edendab EIT aktiivselt muu hulgas EIT 
märgistusega kraade ning kontrollib nende 

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

kontrollib nende kvaliteetset ja sidusat 
rakendamist teadmis- ja 
innovaatikakogukondades. Selles tegevuses 
kasutavad nad palju vastastikuseid 
eksperdihinnanguid ning loovad sidemeid 
liikmesriikide ja kvaliteedi tagamise 
asutustega. See edendab EIT märgistusega 
kvalifikatsioonide riiklikku ja 
rahvusvahelist tunnustamist ning mainet ja 
muudab need üleilmselt ligitõmbavamaks 
ning loob samal ajal platvormi 
rahvusvaheliseks koostööks. Teadustöö 
atraktiivsust saaks Euroopas veelgi 
suurendada, pakkudes teadusstipendiume 
tipptasemel teadusalade üliõpilastele, 
tingimusel et nad pühenduvad teadus- ja 
arendustegevuse projektidele Euroopas 
või loovad innovaatilise ettevõtte 
Euroopas. Edaspidi julgustatakse teadmis-
ja innovaatikakogukondi mitte piirduma 
oma haridusalases tegevuses üksnes 
kraadiõppega, vaid mitmekesistama 
õppeviise, et pakkuda arvukamaid 
innovaatilisi kutsealase arengu võimalusi, 
mis hõlmaks ka juhtimiskoolitust, 
sihtotstarbelisi kursusi ja suvekursusi ning 
praktikat teadmis- ja 
innovaatikakogukondades ja nende 
partneritega. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonna haridusalase 
tegevuse mõju parandamiseks ja suurema 
hulga inimesteni jõudmiseks võivad nad 
kavandada eksperimendi korras 
ülikoolikursuste kaug- ja e-õppe 
mooduleid ja kraade või koolidele 
ettenähtud programme.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – neljas a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellega seoses ja selleks, et laiendada 
talendibaasi ELis ning tagada piisaval 
arvul erialaoskustega inimeste 
kättesaadavus, mida on vaja, et arendada 
tegelikult innovatsiooni, peaks EIT 
osalema jõupingutustes, et suurendada 
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduse ja matemaatika alase 
hariduse ligitõmbavust. Teadus- ja 
innovaatikakogukonnad võiksid töötada 
välja juhendamisprogramme noortele 
eurooplastele, kasutades selleks praktikat, 
koolikülastusi, stipendiume 
loodusteaduste, tehnoloogia, 
inseneriteaduse ja matemaatika 
valdkonnas tipptasemel 
keskkooliõpilastele ja üliõpilastele, 
rahastatud juhendamist või ärikoole ja/või 
ettevõtluskursusi tipptasemel 
loodusteaduste üliõpilastele suve jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.1 – viies lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· soodustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ühiste 
tööprogrammide väljatöötamist 
valdkondadevahelistes küsimustes;

· soodustab ühispaiknemiskeskuste ülest 
tööd igas teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas ning stimuleerib 
teadmis- ja innovaatikakogukondade ühiste 
tööprogrammide väljatöötamist 
valdkondadevahelistes küsimustes;

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mõju suurendamiseks ja innovatsiooni
soodustamiseks ühiskondlike probleemide 
uutes valdkondades loob EIT järk-järgult 
juurde uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi. Sealjuures järgib ta 
pideva arengu kurssi ning tagab sellega, et 
eelmistes voorudes saadud kogemusi 
võetaks nõuetekohaselt arvesse ning et 
teadmis- ja innovaatikakogukondi 
asutataks ainult nendes valdkondades, kus 
on selged innovatsioonivõimalused ja 
olemas tippvõimekus, millele toetuda. EIT 
algatab ajavahemikus 2014–2020 järk-
järgult uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi.

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 98
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Peale selle peavad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad olema olulise 
suurusega, et olla „maailmatasemel 
osalejad”, ja suutma muuta 
innovatsioonimaastikku ELis ning andma 
oma vastavas valdkonnas olulise panuse 
ühiskondlike probleemide lahendamisse. 
Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
valikuprotsess põhineb igal juhul 
kvaliteedil, teostatavusel ja ettepanekute 
potentsiaalil.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
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Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kolmas lõik – neljas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· võime avaldada püsivat ja süsteemset 
mõju, mida mõõdetakse uute ettevõtlike 
haritud inimeste, uute tehnoloogiate ja uute 
ettevõtete põhjal;

· võime avaldada püsivat ja süsteemset 
mõju, mida mõõdetakse uute ettevõtlike 
haritud inimeste, uute tehnoloogiate, uute 
ettevõtete ja uute, kõrget kvalifikatsiooni 
nõudvate töökohtade põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EIT projektis ja laiema sidusrühma esitatud 
teemade hindamine näitas selgelt, et mõju, 
mida teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamine võiks avaldada, on erinev. 
Seetõttu jäeti mitu teemat täielikult kõrvale 
ning osa neist täpsustati, et need vastaksid 
paremini asjaomase valdkonna eripäradele 
nii Euroopa kui ka maailma kontekstis.
Korrapäraselt tuleks teostada 
teadusuuringute potentsiaali arengu ja 
uue innovatsioonidünaamika võimaliku 
tekkimise hindamist, et kaaluda teadmis-
ja innovaatikakogukondade asutamist 
tulevikus.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 
asutamisega on võimalik luua enim 
lisaväärtust olemasolevatele meetmetele 
ning anda uuendustegevusele tõeline tõuge 
järgmistes teemavaldkondades. Alljärgnev 
nimekiri ei ole ammendav ja lõplik.

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – miinus esimene alapunkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· metsad;

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· lisaväärtusega tootmine; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 107
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· lisaväärtusega tootmine; · tööstus;

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – kolmas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· uuendustegevus tervislike eluviiside ja 
aktiivsena vananemise jaoks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 109
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – neljas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt 
ja asendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 110
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – neljas alapunkt
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt ja 
asendamine;

· toorained ja haruldased maavarad –
säästev uurimine, kaevandamine, 
töötlemine, ringlussevõtt, materjalide 
edasiarendamine ja asendamine;

Or. en

Selgitus

Vaja on tõhusamat keskendumist haruldastele maavaradele, eriti materjaliuuringutele ja 
asendamisele. Vaja on arendada biomaterjali, mis saab asendada nt plastikut ja lehtmetalli. 
Materjalide edasiarendamine peab olema selles teadmis- ja innovaatikakogukonnas 
konkreetsem eesmärk.

Muudatusettepanek 111
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – viies alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· tulevikutoit – säästev tarneahel alates 
ressurssidest kuni tarbijateni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 112
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – kuues alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· linnaline liikuvus. välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – kuues alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· linnaline liikuvus. · linnaline liikuvus, arukas ja säästev 
areng;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – alapunkt 5 – kuues a alapunkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· biomimetism;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – viies lõik – kuues b alapunkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· säästev ehitamine ja nullenergiahooned.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täpsem teave iga teema kohta on esitatud 
dokumendi lõpus asuvatel teabelehtedel.

Täpsem teave iga teema kohta on esitatud 
dokumendi lõpus asuvatel teabelehtedel.

EIT kulutab 60% uutele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele eraldatud 
eelarvest vähemalt kolme teadmis- ja 
innovaatikakogukonna loomisele kuuel 
teemal, mille komisjon on kindlaks 
määranud. EIT saab nende teadmis- ja 
innovaatikakogukondade jaoks valida 
sobiva suuruse ja ajalise raamistiku.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – seitsmes lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende teemade alusel on EIT-l õigus 
otsustada ise tulevase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna valikuprotsessi üle. 
Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tulevaste konkursikutsete edukus sõltub 
suurel määral selgetest juhistest ootuste ja 
nõuete kohta ning tähtajast, mis 
taotlejatele antakse, et nad jõuaksid enne 
pakkumise esitamist end nii õiguslikult 
kui ka rahaliselt organiseerida. Teadmis-
ja innovaatikakogukonnad valitakse EIT 
määruses määratletud üksikasjalike 
kriteeriumide alusel, mille üldpõhimõteteks 
on tipptasemel saavutused ja 
uuendusvõimekusele orienteeritus. Iga 
väljavalitud teadmis- ja 
innovaatikakogukond peab näitama, kuidas 
ta tekitab asjaomases valdkonnas suurimat 
mõju, ja tõestama oma strateegia 

Nende teemade alusel on EIT-l õigus 
otsustada ise tulevase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna valikuprotsessi üle. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
valitakse EIT määruses määratletud 
üksikasjalike kriteeriumide alusel, mille 
üldpõhimõteteks on tipptasemel saavutused 
ja uuendusvõimekusele orienteeritus. Iga 
väljavalitud teadmis- ja 
innovaatikakogukond peab näitama, kuidas 
ta tekitab asjaomases valdkonnas suurimat 
mõju, ja tõestama oma strateegia 
jätkusuutlikkust.
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jätkusuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende teemade alusel on EIT-l õigus 
otsustada ise tulevase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna valikuprotsessi üle. 
Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tulevaste konkursikutsete edukus sõltub 
suurel määral selgetest juhistest ootuste ja 
nõuete kohta ning tähtajast, mis taotlejatele 
antakse, et nad jõuaksid enne pakkumise 
esitamist end nii õiguslikult kui ka 
rahaliselt organiseerida. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad valitakse EIT 
määruses määratletud üksikasjalike 
kriteeriumide alusel, mille üldpõhimõteteks 
on tipptasemel saavutused ja 
uuendusvõimekusele orienteeritus. Iga 
väljavalitud teadmis- ja 
innovaatikakogukond peab näitama, kuidas 
ta tekitab asjaomases valdkonnas suurimat 
mõju, ja tõestama oma strateegia 
jätkusuutlikkust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 25; PE489.613v01-00)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 119
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – seitsmes a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülejäänud 40% uutele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele eraldatud 
eelarvest kulutab EIT järgnevale:
– komisjoni väljapakutud teemadel 
asutatud uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tugevdamine;
– selliste täiendavate uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamine, 
mille hulgast võib EIT teema valida, 
tingimusel et nende kogukondade 
teemavalik jääb ühiskondlike probleemide 
valdkonda ja et nad täidavad asutamise 
miinimumtingimusi, nagu on sätestatud 
EIT asutamise määruses.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades 2014. ja 2018. aastaks 
kavandatud kahte teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
valikukonkurssi, määrati teemad kindlaks 
esimese etapi jaoks. Pidades silmas 
vajadust kasutada uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamisel järk-
järgulist lähenemisviisi, võeti esimese 
kolme teema valikul aluseks valdkonna 
arengutase, võimalik ühiskondlik ja 
majanduslik mõju ning võime tekitada 
teiste programmidega sünergiat. Need 
teemad on:

välja jäetud

· uuendustegevus tervislike eluviiside ja 



AM\906377ET.doc 63/131 PE492.619v01-00

ET

aktiivsena vananemise jaoks;
· toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt 
ja asendamine;
· tulevikutoit – säästev tarneahel alates 
ressurssidest kuni tarbijateni;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades 2014. ja 2018. aastaks 
kavandatud kahte teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
valikukonkurssi, määrati teemad kindlaks 
esimese etapi jaoks. Pidades silmas 
vajadust kasutada uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamisel järk-
järgulist lähenemisviisi, võeti esimese 
kolme teema valikul aluseks valdkonna 
arengutase, võimalik ühiskondlik ja 
majanduslik mõju ning võime tekitada 
teiste programmidega sünergiat. Need 
teemad on:

välja jäetud

· uuendustegevus tervislike eluviiside ja 
aktiivsena vananemise jaoks;
· toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt 
ja asendamine;
· tulevikutoit – säästev tarneahel alates 
ressurssidest kuni tarbijateni;

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades 2014. ja 2018. aastaks 
kavandatud kahte teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
valikukonkurssi, määrati teemad kindlaks 
esimese etapi jaoks. Pidades silmas 
vajadust kasutada uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamisel järk-
järgulist lähenemisviisi, võeti esimese 
kolme teema valikul aluseks valdkonna
arengutase, võimalik ühiskondlik ja 
majanduslik mõju ning võime tekitada 
teiste programmidega sünergiat. Need 
teemad on:

Arvestades vajadust selgitada välja 
tugevaimad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, millel on suurim 
võimalus saavutada kiiresti kriitiline
mass, on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikuprotsess 
2014. aastal avatud kõigi kuue teema 
puhul konkurentsil põhineva protsessi 
raames. Valitavate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade arv sõltub 
arengutasemest ja Euroopa 
konsortsiumide valmisolekust moodustada 
usaldusväärseid teadmis- ja 
innovaatikakogukondi, võimalikust
ühiskondlikust ja majanduslikust mõjust
ning võimest tekitada teiste 
programmidega sünergiat, samuti EIT 
vastuvõtusuutlikkusest ja olemasolevast 
eelarvest. Valikuprotsess on täiesti 
läbipaistev.

Or. en

Selgitus

Kolme teema esmatähtsaks pidamine 2014. aasta puhul ei ole ilmselge ega vajalik ning ei ole 
olnud sidusrühmade jaoks läbipaistev.

Muudatusettepanek 123
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades 2014. ja 2018. aastaks 
kavandatud kahte teadmis- ja 

Arvestades 2014. ja 2018. aastaks 
kavandatud kahte teadmis- ja 
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innovaatikakogukondade valikukonkurssi, 
määrati teemad kindlaks esimese etapi 
jaoks. Pidades silmas vajadust kasutada 
uute teadmis- ja innovaatikakogukondade
asutamisel järk-järgulist lähenemisviisi, 
võeti esimese kolme teema valikul aluseks 
valdkonna arengutase, võimalik 
ühiskondlik ja majanduslik mõju ning 
võime tekitada teiste programmidega 
sünergiat. Need teemad on:

innovaatikakogukondade valikukonkurssi, 
määrati üks teema kindlaks esimese etapi 
jaoks. Pidades silmas vajadust kasutada 
uue teadmis- ja innovaatikakogukonna
asutamisel järk-järgulist lähenemisviisi, 
võeti esimese teema valikul aluseks 
valdkonna arengutase, võimalik 
ühiskondlik ja majanduslik mõju ning 
võime tekitada teiste programmidega 
sünergiat. See teema on:

Or. en

Muudatusettepanek 124
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvestades 2014. ja 2018. aastaks 
kavandatud kahte teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikukonkurssi, 
määrati teemad kindlaks esimese etapi 
jaoks. Pidades silmas vajadust kasutada 
uute teadmis- ja innovaatikakogukondade 
asutamisel järk-järgulist lähenemisviisi, 
võeti esimese kolme teema valikul aluseks 
valdkonna arengutase, võimalik 
ühiskondlik ja majanduslik mõju ning 
võime tekitada teiste programmidega 
sünergiat. Need teemad on:

Arvestades 2014. ja 2018. aastaks 
kavandatud kahte teadmis- ja 
innovaatikakogukondade valikukonkurssi, 
määrati neli teemat kindlaks esimese etapi 
jaoks. Pidades silmas vajadust kasutada 
uute teadmis- ja innovaatikakogukondade 
asutamisel järk-järgulist lähenemisviisi, 
võeti esimese nelja teema valikul aluseks 
valdkonna arengutase, võimalik 
ühiskondlik ja majanduslik mõju ning 
võime tekitada teiste programmidega 
sünergiat. Need teemad on:

Or. it

Muudatusettepanek 125
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – esimene a alapunkt (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· lisaväärtusega tootmine;

Or. it

Selgitus

Tootmise valdkonnal on raamprogrammis Horisont 2020 seatud „tööstusvaldkonna 
liidripositsiooni” eesmärkide saavutamisel otsustav ja tingimata vajalik osa. See on 
absoluutselt esmatähtis, kui me tõesti soovime, et EL valitseks tärkava turumajandusega 
riikide (ebaausat) konkurentsi. Seega ei ole õige oodata 2018. aastani.

Muudatusettepanek 126
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· uuendustegevus tervislike eluviiside ja 
aktiivsena vananemise jaoks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 127
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· uuendustegevus tervislike eluviiside ja 
aktiivsena vananemise jaoks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 128
Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· uuendustegevus tervislike eluviiside ja 
aktiivsena vananemise jaoks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt 
ja asendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 130
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt 
ja asendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 131
Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· toorained – säästev uurimine, 
kaevandamine, töötlemine, ringlussevõtt 
ja asendamine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 132
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – kolmas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· tulevikutoit – säästev tarneahel alates 
ressurssidest kuni tarbijateni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas lõik – kolmas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· tulevikutoit – säästev tarneahel alates 
ressurssidest kuni tarbijateni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – kaheksas a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukondade 
haldamisel rõhutab EIT konkurentsiga 
seotud tahke, tagades, et liidu 
rahastamine vastab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
tulemuslikkusele. Kui teadmis- ja 
innovaatikakogukond ei saavuta 
kriteeriume, mis on teadmis- ja 
innovaatikakogukondade jaoks 
kehtestatud, võib EIT katkestada selle 
rahastamise pärast teatavat konkreetset 
ajavahemikku, mis on määratletud 
kokkuleppes teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – üheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 136
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – üheksas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 137
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – üheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 138
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – üheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Teise, 2018. aasta etapi puhul kaalutakse 
ülejäänud teemat (arukad turvalised 
ühiskonnad), võttes seejuures arvesse 
tulevikus ilmneda võivaid uusi ja 
ettenägematuid probleeme.
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Or. en

Muudatusettepanek 139
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – üheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 140
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· valmistab õigeks ajaks ette teadmis- ja 
innovaatikakogukondade teise, 
2014. aastal toimuva etapi 
valikumenetluse ning pärast 
raamprogrammi Horisont 2020 
(sealhulgas selle konkreetse programmi ja 
EIT) hindamist kolmanda, 2018. aastal 
toimuva etapi valikuprotseduuri;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 141
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· valmistab õigeks ajaks ette teadmis- ja
innovaatikakogukondade teise, 
2014. aastal toimuva etapi 
valikumenetluse ning pärast 
raamprogrammi Horisont 2020 
(sealhulgas selle konkreetse programmi ja
EIT) hindamist kolmanda, 2018. aastal 
toimuva etapi valikuprotseduuri;

· algatab uusi teadmis- ja 
innovaatikakogukondi sobivatel teemadel
ja asjakohases raamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· valmistab õigeks ajaks ette teadmis- ja 
innovaatikakogukondade teise,
2014. aastal toimuva etapi valikumenetluse
ning pärast raamprogrammi Horisont 
2020 (sealhulgas selle konkreetse 
programmi ja EIT) hindamist kolmanda, 
2018. aastal toimuva etapi 
valikuprotseduuri;

· valmistab õigeks ajaks ette uue,
2014. aastal toimuva teadmis- ja 
innovaatikakogukondade
valikumenetluse;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.1 – alapunkt 2.1.2 – esimene lõik – teine a alapunkt (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Koostööd, nagu on kirjeldatud punkti 1.3 
neljandas lõigus, saab lihtsustada 
piirkondlike rakendamis- ja 
innovaatikakogukondade loomisega.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal. 
Heade tavade väljaselgitamise, 
analüüsimise ja jagamisega ning teadmis-
ja innovaatikakogukondade uute juhtimis-
ja rahastamismudelitega püüab EIT tagada, 
et EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks inimeste ja 
institutsioonide huvides, sealhulgas nende 
huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt e1. 
osale.

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal. 
Raamprogrammi Horisont 2020 alusel 
arendab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade kontseptsiooni 
edasi, et toetada Euroopa 
innovatsioonikultuuri arendamist kõigis 
liikmesriikides. Heade tavade 
väljaselgitamise, analüüsimise ja 
jagamisega ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade uute juhtimis- ja 
rahastamismudelitega püüab EIT tagada, et 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks inimeste ja 
institutsioonide huvides, sealhulgas nende 
huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt e1. 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal. 
Heade tavade väljaselgitamise, 
analüüsimise ja jagamisega ning teadmis-

EIT-l tuleb tulevikus tegutseda selle nimel, 
et muuta teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kogemused 
mõistetavaks ja ülekantavaks ning 
kujundada sellest kontseptsioon, millest 
võetaks eeskuju nii Euroopas kui ka mujal. 
Heade tavade väljaselgitamise, 
analüüsimise ja jagamisega ning teadmis-
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ja innovaatikakogukondade uute juhtimis-
ja rahastamismudelitega püüab EIT tagada, 
et EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks inimeste ja 
institutsioonide huvides, sealhulgas nende 
huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt e1. 
osale.

ja innovaatikakogukondade uute juhtimis-
ja rahastamismudelitega püüab EIT tagada, 
et EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tekitatud teadmisi 
levitataks ning kasutataks üldsuse, 
eraettevõtete ja institutsioonide huvides, 
sealhulgas nende huvides, kes teadmis- ja 
innovaatikakogukondades otseselt e1. 
osale.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmena kõnealuse protsessi 
toetamiseks töötab EIT välja 
assotsieerumiskava nn seotud 
ühispaiknemiskeskuste või 
innovatsioonikeskuste jaoks riikides, 
milles ei asu ühtegi 
ühispaiknemiskeskust. Neilt 
ühispaiknemiskeskustelt ei tuleks nõuda 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
täisliikmeks saamist. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad haldavad avatud 
projektikonkursi menetlusi, et asutada 
ühispaiknemiskeskused, mis toetavad 
peamiselt teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
innovatsioonitegevust ja toovad teadmis-
ja innovaatikakogukonnale lisaväärtust. 
Seotud sõlmpunkte tunnustatakse tänu 
nende suurele innovatsioonipotentsiaalile 
näidisobjektide, katsekohtade, 
tehnoloogiaparkide, inkubaatorite jne 
pakkumise abil. Neist võivad saada ka 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
võimaldatavate tehnoloogiate 
esmatarbijad, näidates nende teostatavust 
ja kasu ühiskonnale, lihtsustades 
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juurdepääsu lõppkasutajate jaoks. Sel 
viisil võivad nad ka meelitada ligi 
alustavaid ettevõtteid teadmis- ja 
innovaatikakogukondadest kui 
riskikapitali investeeringut. Seotud 
ühispaiknemiskeskuste tegevust tuleks 
peamiselt rahastada piirkondlike ja 
riiklike rahastamisallikate ja 
struktuurifondide abil koos EIT 
konkreetse inimesi käsitleva kava 
rahastamisega – EIT 
stipendiumiprogramm. Kõnealuse 
assotsieerumiskava abil suurendab EIT 
oma üleeuroopalist mõju ja tähtsust 
eesmärgiga, et iga teadmis- ja 
innovaatikakogukond töötaks 
ajavahemiku 2014–2020 jooksul välja 
vähemalt kaks seotud innovatsiooni- või 
ühispaiknemiskeskust. Sobivate 
kandidaatide väljaselgitamist tuleks 
teostada avatud ja läbipaistva 
projektikonkursi abil, mida juhivad 
üksikud teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad.

Or. en

Selgitus

Üks EIT ning teadmis- ja innovaatikakogukondade peamisi eesmärke on olla teadmiste 
kolmnurga integratsiooni mudel. Koostöömeetodite, hariduse, innovatsiooni ja uute 
äriühingute asutamise (ja nende toetamise) levi(ta)mine on tagasihoidlik, välja arvatud juhul, 
kui luuakse konkreetsed struktuurid. Lisaks võib seada kahtluse alla EIT üleeuroopalise kasu, 
kui ühispaiknemiskeskused asuvad lõppkokkuvõttes tipptaseme nõudmise tõttu piiratud arvus 
liikmesriikides.

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

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT ning teadmis- ja 
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innovaatikakogukonnad toimivad ELi 
teadmiste kolmnurga mudeli 
rakendustena ja peaksid lõpuks esile 
kerkima innovatsioonisuutlikkuse 
suurendamise teenusepakkujana kogu 
ELis innovatsioonipoliitika ja aruka 
spetsialiseerumise strateegiate 
väljatöötamisel ja rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
 Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamised õppimist soodustavad EIT 
tasandi tegurid on järgmised: 
innovatsioonist lähtuvad teadusuuringud 
uute ettevõtete ja ärimudelite loomiseks,
intellektuaalomandi haldamine ja selle 
jagamise uus käsitlusviis, ettevõtlus ja 
mitut eriala hõlmava hariduse uued 
lõimitud vormid ning uuenduslikud 
juhtimis- ja rahastamismudelid, mis 
tuginevad avatud innovatsiooni ja 
ametiasutuste kaasamise põhimõttele. See 
võimaldab EIT-l olla teistele eeskujuks ja 
Euroopa innovatsioonimaastiku teerajaja 
ning saada rahvusvaheliselt tunnustatud 
innovatsiooniasutuseks.

Peamised õppimist soodustavad EIT 
tasandi tegurid on järgmised: 
innovatsioonist lähtuvad teadusuuringud 
uute ettevõtete ja ärimudelite loomiseks;
uute meetodite ja vahendite arendamine, 
mis tagavad intellektuaalomandi õiguste 
portfellide ja nende haldamise suurema 
läbipaistvuse, mis lihtsustavad nende 
õiguste jagamist ja muudavad 
modelleerimise litsentsid 
süsteemsemateks, lihtsustades omakorda 
tehinguid ning andes eelkõige VKEdele ja 
avalik-õiguslikele asutustele võimaluse 
innovatsioonis aktiivsemalt osaleda;
ettevõtlus ja mitut eriala hõlmava hariduse 
uued lõimitud vormid ning uuenduslikud 
juhtimis- ja rahastamismudelid, mis 
tuginevad avatud innovatsiooni ja 
ametiasutuste kaasamise põhimõttele, et 
suunata teadustegevust eelkõige 
ühiskonna esmatähtsatest vajadustest 
juhindudes. See võimaldab EIT-l olla 
teistele eeskujuks ja Euroopa 
innovatsioonimaastiku teerajaja ning saada 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
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innovatsiooniasutuseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peamised õppimist soodustavad EIT 
tasandi tegurid on järgmised: 
innovatsioonist lähtuvad teadusuuringud 
uute ettevõtete ja ärimudelite loomiseks, 
intellektuaalomandi haldamine ja selle 
jagamise uus käsitlusviis, ettevõtlus ja 
mitut eriala hõlmava hariduse uued 
lõimitud vormid ning uuenduslikud 
juhtimis- ja rahastamismudelid, mis 
tuginevad avatud innovatsiooni ja 
ametiasutuste kaasamise põhimõttele. See 
võimaldab EIT-l olla teistele eeskujuks ja 
Euroopa innovatsioonimaastiku teerajaja 
ning saada rahvusvaheliselt tunnustatud 
innovatsiooniasutuseks.

Peamised õppimist soodustavad EIT 
tasandi tegurid on järgmised: 
innovatsioonist lähtuvad teadusuuringud 
uute ettevõtete ja ärimudelite loomiseks, 
intellektuaalomandi haldamine ja selle 
jagamise uus käsitlusviis, ettevõtlus ja 
mitut eriala hõlmava hariduse uued 
lõimitud vormid ning uuenduslikud 
juhtimis- ja rahastamismudelid, mis 
tuginevad avatud innovatsiooni ja 
ametiasutuste kaasamise põhimõttele. See 
võimaldab EIT-l olla teistele eeskujuks ja 
Euroopa innovatsioonimaastiku teerajaja 
ning saada rahvusvaheliselt tunnustatud ja 
heakskiidetud maailmatasemel 
innovatsiooniasutuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu kehtestab EIT konkreetse inimesi 
käsitleva kava, et tagada väljastpoolt 
ühispaiknemiskeskusi pärit talentide –
kõikide tasandite üliõpilaste, teadlaste, 
õpetajate ja ettevõtjate – täielik seotus 

Seetõttu kehtestab EIT konkreetse inimesi 
käsitleva kava, et tagada väljastpoolt 
ühispaiknemiskeskusi pärit talentide –
kõikide tasandite üliõpilaste, teadlaste, 
õpetajate ja ettevõtjate – täielik seotus 



AM\906377ET.doc 79/131 PE492.619v01-00

ET

algatusega. Niisugune kava annab 
väljastpoolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pärit parimatele
talentidele ühelt poolt võimaluse saada 
kasu ühispaiknemiskeskustes loodud 
innovatsioonikeskkondadest, kuid teiselt 
poolt ka stiimulid kasutada täielikult ära 
teadmisi ja oskusteavet, mida nad on 
saanud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega mitteseotud 
valdkondades. Tavaliselt võib selles 
küsimuses täita olulist osa EIT sihtasutus.

algatusega. Niisugune kava annab 
väljastpoolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pärit parimatele 
talentidele ühelt poolt võimaluse saada 
kasu ühispaiknemiskeskustes loodud 
innovatsioonikeskkondadest, kuid teiselt 
poolt ka stiimulid kasutada täielikult ära 
teadmisi ja oskusteavet, mida nad on 
saanud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega mitteseotud 
valdkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu kehtestab EIT konkreetse inimesi 
käsitleva kava, et tagada väljastpoolt 
ühispaiknemiskeskusi pärit talentide –
kõikide tasandite üliõpilaste, teadlaste, 
õpetajate ja ettevõtjate – täielik seotus 
algatusega. Niisugune kava annab 
väljastpoolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pärit parimatele 
talentidele ühelt poolt võimaluse saada 
kasu ühispaiknemiskeskustes loodud 
innovatsioonikeskkondadest, kuid teiselt 
poolt ka stiimulid kasutada täielikult ära 
teadmisi ja oskusteavet, mida nad on 
saanud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega mitteseotud 
valdkondades. Tavaliselt võib selles 
küsimuses täita olulist osa EIT sihtasutus.

Seetõttu kehtestab EIT konkreetse inimesi 
käsitleva kava, et tagada väljastpoolt 
ühispaiknemiskeskusi pärit talentide –
kõikide tasandite üliõpilaste, teadlaste, 
õpetajate ja ettevõtjate – täielik seotus 
algatusega. Niisugune kava annab 
väljastpoolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pärit parimatele 
talentidele ühelt poolt võimaluse saada 
kasu ühispaiknemiskeskustes loodud 
innovatsioonikeskkondadest, kuid teiselt 
poolt ka stiimulid kasutada täielikult ära 
teadmisi ja oskusteavet, mida nad on 
saanud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega mitteseotud 
valdkondades.

Or. it
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Muudatusettepanek 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seetõttu kehtestab EIT konkreetse inimesi 
käsitleva kava, et tagada väljastpoolt 
ühispaiknemiskeskusi pärit talentide –
kõikide tasandite üliõpilaste, teadlaste, 
õpetajate ja ettevõtjate – täielik seotus 
algatusega. Niisugune kava annab 
väljastpoolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pärit parimatele 
talentidele ühelt poolt võimaluse saada 
kasu ühispaiknemiskeskustes loodud 
innovatsioonikeskkondadest, kuid teiselt 
poolt ka stiimulid kasutada täielikult ära 
teadmisi ja oskusteavet, mida nad on 
saanud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega mitteseotud 
valdkondades. Tavaliselt võib selles 
küsimuses täita olulist osa EIT sihtasutus.

Seetõttu kehtestab EIT oma
stipendiumikava, et tagada väljastpoolt 
ühispaiknemiskeskusi pärit talentide –
kõikide tasandite üliõpilaste, teadlaste, 
õpetajate ja ettevõtjate – täielik seotus 
algatusega. Niisugune kava annab 
väljastpoolt teadmis- ja 
innovaatikakogukondi pärit parimatele 
talentidele ühelt poolt võimaluse saada 
kasu ühispaiknemiskeskustes loodud 
innovatsioonikeskkondadest, kuid teiselt 
poolt ka stiimulid kasutada täielikult ära 
teadmisi ja oskusteavet, mida nad on 
saanud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega mitteseotud 
valdkondades. Tavaliselt võib selles 
küsimuses täita olulist osa EIT sihtasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT etendab konkreetset rolli ka 
väljastpoolt ELi pärit talentide 
ligimeelitamises. Usaldusväärse 
kaubamärgi ja oluliste rahvusvaheliste 
partneritega soodsate strateegiliste 
sidemete loomise abil võib EIT muuta 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
partnerid ligitõmbavamaks. EIT peaks 

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

tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega töötama välja 
jõulise rahvusvahelise strateegia, et 
selgitada välja asjaomased kontaktisikud ja 
võimalikud partnerid ning looma nendega 
sidemed. Seda arvestades peaksid EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kasutama täielikult ära ELi asjaomaseid 
programme, nagu teadustegevuse, 
hariduse, koolituse ja noortega seotud 
ELi programme, eelkõige programmi
„Erasmus kõigile“ ja Marie Curie nimelist 
meedet. Lisaks saab EIT soodustada 
teadmiste jagamist, juhendamist ja 
võrgustike loomist, julgustades looma EIT 
vilistlaste võrgustikku.

Or. fr

Muudatusettepanek 155
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE492.619v01-00 82/131 AM\906377ET.doc

ET

jagamist, juhendamist ja võrgustike 
loomist, julgustades looma EIT vilistlaste 
võrgustikku.

teadusruumis. Lisaks saab EIT soodustada 
teadmiste jagamist, juhendamist ja 
võrgustike loomist, julgustades looma EIT 
vilistlaste võrgustikku.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – seitsmes lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmine 
eeldab vastavate muudatuste tegemist kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – kaheksas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EITd ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondi julgustatakse 
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arendama haridusalast koostoimet ELi ja 
liikmesriikide poliitikasuundadega, et 
toetada vajaliku inimkapitali olemasolu 
tulevikus, mis on vältimatu, saavutamaks 
Euroopa püüdlused teadusliku, 
tehnoloogilise ja innovatsioonialase 
juhtpositsiooni suunas. Sel eesmärgil 
tuleks edendada loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduse ja 
matemaatika alast haridust ning luua 
tuleks ettevõtlusalane juhendamine, 
praktika ja stipendiumid noortele 
eurooplastele ja tipptasemel 
keskkooliõpilastele ja üliõpilastele.
Et parandada EIT väljundite saavutamist, 
peaks tegevusel, mida teostavad teadmis-
ja innovaatikakogukonnad, olema 
mõõdetav mõju jätkusuutlike 
innovaatiliste alustavate ettevõtete ja 
teadusasutuse baasil tegutsevate ettevõtete 
loomisele, eelkõige toetades EIT kraadide 
ja koolituste saajate võrgustike loomist ja 
ettevõtlustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – üheksas lõik – esimene alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

· kehtestab tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega EIT 
stipendiumikava, mis võimaldab EList ja 
mujalt pärit väga andekatel inimestel 
osaleda teadmis- ja innovaatikakogukonna 
ühispaiknemiskeskuste tegevuses, millest 
saavad kasu mõlemad pooled;

Or. en
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Muudatusettepanek 160
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – üheksas lõik – esimene a alapunkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· loob tihedas koostöös teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega riikide, kus ei 
asu ühtegi ühispaiknemiskeskust, nn 
seotud ühispaiknemiskeskuste 
assotsieerumiskava. Need toetavad 
peamiselt teadmis- ja 
innovaatikakogukonna 
innovatsioonitegevust oma kõrge 
innovatsioonipotentsiaaliga ning 
juurdepääsuga esmatarbijatele ja 
lõppkasutajatele, kes kasutavad teadmis-
ja innovaatikakogukondade 
tehnoloogiaid, näidisobjektide, 
katsekohtade jms abil;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – üheksas lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

· loob veebipõhise vahendi või kohandab 
olemasolevat vahendit vastavalt 
vajadustele, et tagada platvorm teadmiste 
jagamiseks ning EITga seotud võrgustike 
loomiseks, mis võimaldab eelkõige 
üliõpilastel, õpetajatel ja teadlastel, kes ei 
ole kaasatud olemasolevatesse teadmis- ja 
innovaatikakogukondadesse, saada lihtsa 
juurdepääsu teabele tehtavate teadustööde 
ja tehtud teadusuuringute tulemuste 
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kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – üheksas lõik – teine a alapunkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· töötab välja vahendeid, et lihtsustada 
intellektuaalomandi õiguste 
kindlaksmääramist teadustegevusega 
seotud valdkondades või teadustegevuse 
kontekstis, samuti nende omandamist, 
loovutamist või üleandmist vastavalt 
olukorrale ja sidusrühmade vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.2 – üheksas lõik – neljas alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

· loob süsteemi, mis võimaldab muuta 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
kogemused ja edulood ELi üldisele 
innovaatikakogukonnale ja ka teistele 
kättesaadavaks. Loob muu hulgas EIT 
ning teadmis- ja innovaatikakogukonna 
haridus- ja koolitustegevuse 
õppematerjalide varamu, mis on kõigile 
kättesaadav.

Or. fr
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Muudatusettepanek 164
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad väga hea võimaluse innovatsiooni 
rahastamise ja juhtimise uute 
käsitlusviiside katsetamiseks. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eksperimentide ja 
kogemuste kaudu rakendab EIT 
lihtsustamiskava niisugustes valdkondades 
nagu lepingulised kohustused, lihtsustatud 
aruandlus, ühekordsed maksed ja kindlad 
määrad.

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad väga hea võimaluse innovatsiooni 
rahastamise ja juhtimise uute 
käsitlusviiside katsetamiseks. Samuti võib 
konkreetsete litsentside valdkondadega 
seotud innovatsiooniauhindade 
rakendamine kiirendada teadustegevust 
oluliste ühiskonnaprobleemidega seotud 
valdkondades, et leida lühikese aja 
jooksul teaduslikud vastused ja täpsed 
tehnoloogiad. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eksperimentide ja 
kogemuste kaudu rakendab EIT 
lihtsustamiskava niisugustes valdkondades 
nagu lepingulised kohustused, lihtsustatud 
aruandlus, ühekordsed maksed ja kindlad 
määrad.

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad väga hea võimaluse innovatsiooni 
rahastamise ja juhtimise uute 
käsitlusviiside katsetamiseks. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eksperimentide ja 
kogemuste kaudu rakendab EIT 
lihtsustamiskava niisugustes valdkondades 

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
annavad väga hea võimaluse innovatsiooni 
rahastamise ja juhtimise uute 
käsitlusviiside katsetamiseks. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eksperimentide ja 
kogemuste kaudu rakendab EIT 
lihtsustamiskava niisugustes valdkondades 
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nagu lepingulised kohustused, lihtsustatud 
aruandlus, ühekordsed maksed ja kindlad 
määrad.

nagu lepingulised kohustused, lihtsustatud 
aruandlus, ühekordsed maksed ja kindlad 
määrad, et vähendada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade jaoks 
halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 2. osa – punkt 2.3 – kuues lõik – teine alapunkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· loob koostöös komisjoni ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega täieliku 
süsteemi, et jälgida EIT osalemist 
raamprogrammis Horisont 2020, EIT mõju, 
mis avaldub tema oma tegevuste ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevuste kaudu, ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemusi. EIT 
annab kõikidest järelevalvetegevustest aru 
iga-aastases tegevusaruandes.

· loob koostöös komisjoni ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondadega täieliku 
süsteemi, et jälgida EIT osalemist 
raamprogrammis Horisont 2020, EIT mõju, 
mis avaldub tema oma tegevuste ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
tegevuste kaudu, ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemusi. EIT 
annab kõikidest järelevalvetegevustest aru 
oma iga-aastases tegevusaruandes.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 27; PE489.613v01-00)

Muudatusettepanek 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. osa – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT juhtimismudel on tõestanud oma üldist 
väärtust. Algetapil saadud kogemused 
näitavad, et EIT otsustus- ja 
rakendusmehhanismide tõhusust on siiski 
võimalik suurendada. Strateegiliste otsuste 

EIT juhtimismudel on tõestanud oma üldist 
väärtust. Algetapil saadud kogemused 
näitavad, et EIT otsustus- ja 
rakendusmehhanismide tõhusust on siiski 
võimalik suurendada. Strateegiliste otsuste 
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tegemise eest vastutava EIT juhatuse ja 
rakendamise eest vastutava EIT peakorteri 
vaheline suhe tuleb täpsemalt määratleda ja 
seda tuleb tõhusamaks muuta. EIT 
peakorteril tuleb määrata kindlaks olulised 
valdkonnad, mille raames EIT peaks 
teadmis- ja innovaatikakogukondi toetama, 
et saavutada tasakaal toetamise ja 
järelevalve vahel. Juhatusel tuleb tagada, et 
strateegilistes otsustes võetaks asjakohaselt 
arvesse teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning üldise 
innovaatikakogukonna kogemusi.

tegemise eest vastutava EIT juhatuse ja
rakendamise eest vastutava EIT peakorteri 
vaheline suhe tuleb täpsemalt määratleda ja 
seda tuleb tõhusamaks muuta. EIT 
peakorteril tuleb määrata kindlaks olulised 
valdkonnad, mille raames EIT peaks 
teadmis- ja innovaatikakogukondi toetama, 
et saavutada tasakaal toetamise ja 
järelevalve vahel. Juhatusel tuleb tagada, et 
strateegilistes otsustes võetaks asjakohaselt 
arvesse teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ning üldise 
innovaatikakogukonna kogemusi. EIT 
strateegiline eesmärk on saada enamaks 
kui selle osade summa, seetõttu peaks EIT 
rakendama teadmis- ja 
innovaatikakogukondadeülest 
kooskõlastamist ja koostööd, et tagada 
koostoime ja lisaväärtuse loomine 
teadmis- ja innovaatikakogukondade ja 
partnerite hulgas EIT ökosüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. osa – punkt 3.1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määravateks teguriteks on sealjuures 
juhatuse suurus ja koosseis ning 
menetluskord. Põhimõte, et juhatusse 
kuuluvad sõltumatud liikmed ja vähesed 
teadmis- ja innovaatikakogukondi 
esindavad valitud liikmed, on tõestanud 
oma väärtust ning võimaldab koguda 
eksperditeadmisi kogu teadmiste 
kolmnurgast. Esialgne mudel, mille 
kohaselt kuulus juhatusse 18 valitud liiget, 
kellele hiljem lisandus veel neli teadmis- ja 
innovaatikakogukonna esindajat, osutus 
piiratuks. Juhatuse liikmete arvu 
vähendamine muudab otsuste tegemise 

Määravateks teguriteks on sealjuures 
juhatuse suurus ja koosseis ning 
menetluskord. Põhimõte, et juhatusse 
kuuluvad sõltumatud liikmed ja vähesed 
teadmis- ja innovaatikakogukondi 
esindavad valitud liikmed, on tõestanud 
oma väärtust ning võimaldab koguda 
eksperditeadmisi kogu teadmiste 
kolmnurgast. Juhatuses peaks olema hea 
tasakaal innovatsiooniprotsessi, äri, 
valitsuse ja teaduse sidusrühmade 
liikmete vahel. Esialgne mudel, mille 
kohaselt kuulus juhatusse 18 valitud liiget, 
kellele hiljem lisandus veel neli teadmis- ja 
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tõhusamaks ja vähendab halduskulusid. 
Tõhusust aitab suurendada ka see, kui EIT 
juhatus keskendub uuesti oma kesksele 
rollile – strateegilisele juhtimisele. Sidusust 
ELi muude algatustega saab parandada 
sisutihedamate konsultatsioonide abil 
Euroopa Komisjoniga EIT kolmeaastase 
tööprogrammi üle. Teave EIT ja teadmis-
ja innovatsioonikogukondade kohta EIT 
kolmeaastases tööprogrammis võimaldab 
hinnata ja tagada täiendavust programmi 
Horisont 2020 muude osade ning muude 
liidu poliitiliste strateegiate ja vahenditega. 
Kõik need muudatused on lisatud 
strateegilise innovatsioonikavaga 
kaasnevasse muudetud EIT määrusesse.

innovaatikakogukonna esindajat, osutus 
piiratuks. Juhatuse liikmete arvu 
vähendamine muudab otsuste tegemise 
tõhusamaks ja vähendab halduskulusid. 
Tõhusust aitab suurendada ka see, kui EIT 
juhatus keskendub uuesti oma kesksele 
rollile – strateegilisele juhtimisele. Sidusust 
ELi muude algatustega saab parandada 
sisutihedamate konsultatsioonide abil 
Euroopa Komisjoniga EIT kolmeaastase 
tööprogrammi üle. Teave EIT ja teadmis-
ja innovaatikakogukondade kohta EIT 
kolmeaastases tööprogrammis võimaldab 
hinnata ja tagada täiendavust programmi 
Horisont 2020 muude osade ning muude 
liidu poliitiliste strateegiate ja vahenditega. 
Kõik need muudatused on lisatud 
strateegilise innovatsioonikavaga 
kaasnevasse muudetud EIT määrusesse.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. osa – punkt 3.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT juhatuse otsuseid rakendab EIT 
peakorter EIT tegevuse eest vastutava 
direktori juhtimisel. Seda tehes peegeldab 
peakorter EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemustele 
suunatud olemust ning on menetluskorra 
lihtsustamise peamine tõukejõud. Samal 
ajal parandab EIT peakorter võimet töötada 
süsteemselt läbi teadmis- ja 
innovaatikakogukondadest saadud teadmisi 
ning muuta need üldise 
innovaatikakogukonna huvides 
kättesaadavaks. Aja jooksul kujuneb EIT 
peakorterist rikkalik heade tavade varamu 
ning poliitikakujundajate jaoks 

EIT juhatuse otsuseid rakendab EIT 
peakorter EIT tegevuse eest vastutava 
direktori juhtimisel komisjonile, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Seda tehes 
peegeldab peakorter EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemustele 
suunatud olemust ning on menetluskorra 
lihtsustamise peamine tõukejõud. Samal 
ajal parandab EIT peakorter võimet töötada 
süsteemselt läbi teadmis- ja 
innovaatikakogukondadest saadud teadmisi 
ning muuta need üldise 
innovaatikakogukonna huvides 
kättesaadavaks. Aja jooksul kujuneb EIT 
peakorterist rikkalik heade tavade varamu 
ning poliitikakujundajate jaoks 
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väärtuslikke teadmisi omav partner. väärtuslikke teadmisi omav partner.

Or. fr

Muudatusettepanek 170
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. osa – punkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

et selgitada välja EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulevased suunad. 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid koos 
otsustama, millises valdkonnas neid 
ülesandeid kõige tõhusamalt täita saab. 
Selleks on väga oluline, et EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kehtestaksid püsivad mehhanismid 
süsteemseks koostööks 
valdkondadevahelistes küsimustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 171
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. osa – punkt 3.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Organisatsioon (OECD), või käsitleda 
konkreetseid valdkondadevahelisi 
teemasid, nagu nõustamine 
intellektuaalomandi küsimustes, tehno- ja 
teadmussiire, võrdlemine parimate 
rahvusvaheliste tavadega või tuleviku-
uuringute korraldamine ja prognoosimine, 
et selgitada välja EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulevased suunad. 
EIT ning teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad peaksid koos 
otsustama, millises valdkonnas neid 
ülesandeid kõige tõhusamalt täita saab. 
Selleks on väga oluline, et EIT ning 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
kehtestaksid püsivad mehhanismid 
süsteemseks koostööks 
valdkondadevahelistes küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 3. osa – punkt 3.3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT viib samuti läbi teabekampaania 
ülikoolidele, kohalikele asutustele ja 
liikmesriikide parlamentidele, mis 
võimaldab ka paremini teavitada 
innovatsiooniahela sidusrühmi, pakkudes 
kõikidele osapooltele vastastikust huvi. 
Selline teabekampaania on Euroopa 
Liidu tegevus EIT tegevuse kaudu, mida 
selle kampaania käigus ka esile tuuakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Vittorio Prodi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT töötas välja ainulaadse 
rahastamismudeli:, mille aluseks on ühised 
tugevused ning väljapaistvate 
organisatsioonide rahalised vahendid; EIT 
rahastamissüsteem toimib kui katalüsaator, 
mis võimendab ja koondab mitmesuguste 
avaliku ja erasektori partnerite eraldatavaid 
täiendavaid rahalisi vahendeid. Selle 
põhimõtte kohaselt tagab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahalistest 
vahenditest keskmiselt kuni 25% ning 
ülejäänud 75%, peaks tulema mujalt kui 
EIT-lt. See hõlmab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite tulusid 
ja vahendeid, kuid ka avaliku sektori 
poolset rahastamist riiklikul, piirkondlikul 
ja ELi tasandil, eriti praegustest ja 
tulevastest struktuurifondidest ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi raames. Viimasel juhul 
taotlevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad (või mõned nende 
partnerid) rahastamist programmide 
asjaomaste reeglite kohaselt ja teiste 
taotlejatega võrdsetel alustel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite 
makstav osa ei põhine tavapärasel 
kaasrahastamise nõudel, vaid on 
eeltingimuseks, et osaleda olemasolevates 
organisatsioonides, ning kujutab endast 
nende rahalist kohustust teadmis- ja 
innovaatikakogukonna suhtes. Niisugune 
alt üles käsitlusviis tagab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite innuka 
osaluse, suurendab investeeringuid ning 
soodustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja teiste 
struktuurilisi ja organisatsioonilisi muutusi. 
Esimestest teadmis- ja 
innovaatikakogukondadest saadud 
kogemus näitab, et tööstus on võtnud 
endale teadmis- ja 
innovaatikakogukondade äriplaanide 

EIT töötas välja ainulaadse 
rahastamismudeli, mille aluseks on ühised 
tugevused ning väljapaistvate 
organisatsioonide rahalised vahendid; EIT 
rahastamissüsteem toimib kui katalüsaator, 
mis võimendab ja koondab mitmesuguste 
avaliku ja erasektori partnerite eraldatavaid 
täiendavaid rahalisi vahendeid. Selle 
põhimõtte kohaselt tagab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahalistest 
vahenditest keskmiselt kuni 25% ning 
ülejäänud 75%, peaks tulema mujalt kui 
EIT-lt. See hõlmab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite tulusid 
ja vahendeid, kuid ka avaliku sektori 
poolset rahastamist riiklikul, piirkondlikul 
ja ELi tasandil, eriti praegustest ja 
tulevastest struktuurifondidest ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi raames. Viimasel juhul 
taotlevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad (või mõned nende 
partnerid) rahastamist programmide 
asjaomaste reeglite kohaselt ja teiste 
taotlejatega võrdsetel alustel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite 
makstav osa ei põhine tavapärasel 
kaasrahastamise nõudel, vaid on 
eeltingimuseks, et osaleda olemasolevates 
organisatsioonides, ning kujutab endast 
nende rahalist kohustust teadmis- ja 
innovaatikakogukonna suhtes. Niisugune 
alt üles käsitlusviis tagab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite innuka 
osaluse, suurendab investeeringuid ning 
soodustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja teiste 
struktuurilisi ja organisatsioonilisi muutusi. 
Ülalt alla ülesehitust ei tohiks välistada, 
eriti teadusalgatustes, mis juba põhinevad 
sellisel ülesehitusel. Esimestest teadmis- ja 
innovaatikakogukondadest saadud 
kogemus näitab, et tööstus on võtnud 
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rakendamise rahastamiskohustuse ning 
tööstuspartnerite panus teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eelarvesse 
moodustab 20–30% teadmis- ja 
innovaatikakogukonna aastaeelarvest. 
Peale selle on teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad suutnud ühitada ja 
koondada täiendavaid riiklikke 
rahastamisvooge, mis ei oleks muidu olnud 
kättesaadavad (näiteks on Saksamaa 
valitsus otsustanud usaldada 
haridusalgatuse „Software Campus” 
(Tarkvaralinnak) haldamise kogukonnale 
ICT Labs, kusjuures selle eelarve on 50 
miljonit eurot 5 aasta jooksul, mis tuleb nii 
avaliku kui ka erasektori allikatest).

endale teadmis- ja 
innovaatikakogukondade äriplaanide 
rakendamise rahastamiskohustuse ning 
tööstuspartnerite panus teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eelarvesse 
moodustab 20–30% teadmis- ja 
innovaatikakogukonna aastaeelarvest. 
Peale selle on teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad suutnud ühitada ja 
koondada täiendavaid riiklikke 
rahastamisvooge, mis ei oleks muidu olnud 
kättesaadavad (näiteks on Saksamaa 
valitsus otsustanud usaldada 
haridusalgatuse „Software Campus” 
(Tarkvaralinnak) haldamise kogukonnale 
ICT Labs, kusjuures selle eelarve on 50 
miljonit eurot 5 aasta jooksul, mis tuleb nii 
avaliku kui ka erasektori allikatest).

Or. en

Selgitus

Strateegilist ülalt alla ülesehitust ei tohiks jätta välja teadusalgatuste puhul, mille ühendav 
eesmärk on töötada välja 21. sajandi loomkatseid välistavad meetodid, ja eriti 
teadusalgatuste puhul, mis juba põhinevad sellisel ülesehitusel.

Muudatusettepanek 174
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT töötas välja ainulaadse 
rahastamismudeli:, mille aluseks on ühised 
tugevused ning väljapaistvate 
organisatsioonide rahalised vahendid; EIT 
rahastamissüsteem toimib kui katalüsaator, 
mis võimendab ja koondab mitmesuguste 
avaliku ja erasektori partnerite eraldatavaid 
täiendavaid rahalisi vahendeid. Selle 
põhimõtte kohaselt tagab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahalistest 
vahenditest keskmiselt kuni 25% ning 

EIT töötas välja ainulaadse 
rahastamismudeli, mille aluseks on ühised 
tugevused ning väljapaistvate 
organisatsioonide rahalised vahendid; EIT 
rahastamissüsteem toimib kui katalüsaator, 
mis võimendab ja koondab mitmesuguste 
avaliku ja erasektori partnerite eraldatavaid 
täiendavaid rahalisi vahendeid. Selle 
põhimõtte kohaselt tagab EIT teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rahalistest 
vahenditest keskmiselt kuni 25% ning 
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ülejäänud 75%, peaks tulema mujalt kui 
EIT-lt. See hõlmab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite tulusid 
ja vahendeid, kuid ka avaliku sektori 
poolset rahastamist riiklikul, piirkondlikul 
ja ELi tasandil, eriti praegustest ja 
tulevastest struktuurifondidest ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi raames. Viimasel juhul 
taotlevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad (või mõned nende 
partnerid) rahastamist programmide 
asjaomaste reeglite kohaselt ja teiste 
taotlejatega võrdsetel alustel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite 
makstav osa ei põhine tavapärasel 
kaasrahastamise nõudel, vaid on 
eeltingimuseks, et osaleda olemasolevates 
organisatsioonides, ning kujutab endast 
nende rahalist kohustust teadmis- ja 
innovaatikakogukonna suhtes. Niisugune 
alt üles käsitlusviis tagab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite innuka 
osaluse, suurendab investeeringuid ning 
soodustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja teiste 
struktuurilisi ja organisatsioonilisi muutusi. 
Esimestest teadmis- ja 
innovaatikakogukondadest saadud 
kogemus näitab, et tööstus on võtnud 
endale teadmis- ja 
innovaatikakogukondade äriplaanide 
rakendamise rahastamiskohustuse ning 
tööstuspartnerite panus teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eelarvesse 
moodustab 20–30% teadmis- ja 
innovaatikakogukonna aastaeelarvest. 
Peale selle on teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad suutnud ühitada ja 
koondada täiendavaid riiklikke 
rahastamisvooge, mis ei oleks muidu olnud 
kättesaadavad (näiteks on Saksamaa 
valitsus otsustanud usaldada 
haridusalgatuse „Software Campus” 
(Tarkvaralinnak) haldamise kogukonnale 
ICT Labs, kusjuures selle eelarve on 50 
miljonit eurot 5 aasta jooksul, mis tuleb nii 

ülejäänud 75%, peaks tulema mujalt kui 
EIT-lt. See hõlmab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite tulusid 
ja vahendeid, kuid ka avaliku sektori 
poolset rahastamist riiklikul, piirkondlikul 
ja ELi tasandil, eriti praegustest ja 
tulevastest struktuurifondidest ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi raames. Viimasel juhul 
taotlevad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad (või mõned nende 
partnerid) rahastamist programmide 
asjaomaste reeglite kohaselt ja teiste 
taotlejatega võrdsetel alustel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite 
makstav osa ei põhine tavapärasel 
kaasrahastamise nõudel, vaid on 
eeltingimuseks, et osaleda olemasolevates 
organisatsioonides, ning kujutab endast 
nende rahalist kohustust teadmis- ja 
innovaatikakogukonna suhtes. Niisugune 
alt üles käsitlusviis tagab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite innuka 
osaluse, suurendab investeeringuid ning 
soodustab teadmis- ja 
innovaatikakogukondade partnerite ja teiste 
struktuurilisi ja organisatsioonilisi muutusi. 
Ülalt alla lähenemisviisi ei tohiks siiski 
välistada, eriti teadusalgatuste puhul, mis 
juba põhinevad sellisel lähenemisviisil. 
Esimestest teadmis- ja 
innovaatikakogukondadest saadud 
kogemus näitab, et tööstus on võtnud 
endale teadmis- ja 
innovaatikakogukondade äriplaanide 
rakendamise rahastamiskohustuse ning 
tööstuspartnerite panus teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eelarvesse 
moodustab 20–30% teadmis- ja
innovaatikakogukonna aastaeelarvest. 
Peale selle on teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad suutnud ühitada ja 
koondada täiendavaid riiklikke 
rahastamisvooge, mis ei oleks muidu olnud 
kättesaadavad (näiteks on Saksamaa 
valitsus otsustanud usaldada 
haridusalgatuse „Software Campus” 
(Tarkvaralinnak) haldamise kogukonnale 
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avaliku kui ka erasektori allikatest). ICT Labs, kusjuures selle eelarve on 50 
miljonit eurot 5 aasta jooksul, mis tuleb nii 
avaliku kui ka erasektori allikatest).

Or. sl

Muudatusettepanek 175
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
läbivad erinevad arenguetapid, millele neil 
kuluvad eelarvest erineva suurusega 
summad, enne kui nad saavutavad nö 
täiskiiruse. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonna rahaliste vahendite 
kasutamise võime on alguses üsna väike, 
kuid see suureneb järgmistel aastatel 
oluliselt.

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
läbivad erinevad arenguetapid, millele neil 
kuluvad eelarvest erineva suurusega 
summad, enne kui nad saavutavad nö 
täiskiiruse. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonna rahaliste vahendite 
kasutamise võime on alguses üsna väike, 
kuid see suureneb järgmistel aastatel 
oluliselt. Siiski võivad ärisektorid 
üksteisest oluliselt erineda ja nõuda 
erinevat lähenemisviisi. Mõned teadmis-
ja innovaatikakogukonnad muutuvad 
väga suureks ja neil on suured rahalised 
vajadused, samas kui teised jäävad 
väikesteks ja vajavad vähem rahastamist. 
EIT peaks seetõttu kohaldama täpseid 
vajadusi arvesse võtvat lähenemisviisi 
seoses teadmis- ja 
innovaatikakogukondade ja nende 
konkreetsete rahastamisvajadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.1 – neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast loomisetappi, mis kestab kaks 
aastat, suureneb teadmis- ja 
innovaatikakogukondade eelarvealane 
suutlikkus järsult ning nad suudavad 
üsna lühikese ajaga kaasata 
märkimisväärsel hulgal olemasolevate ja 
uute partnerite vahendeid. Et saavutada 
piisav kriitiline mass ja mõju Euroopa 
tasandil, on täiskiirusel tegutseva teadmis-
ja innovaatikakogukonna aastaeelarve 
olenevalt tema strateegiast, partnerlusest 
ja turupotentsiaalist 250–450 miljonit 
eurot. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 177
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.1 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ehkki teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad ei saa kunagi 
EITst rahaliselt täiesti sõltumatuks, 
julgustatakse neid keskpikas plaanis 
saama jätkusuutlikuks, s.o vähendama 
oma sõltuvust EIT rahastamisest, et nad 
muutuksid tugevamaks ja areneksid. EIT 
eraldab ka edaspidi vahendeid teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teatavate 
lisaväärtust loova tegevusalade jaoks, 
mille puhul EIT teenib oma 
investeeringult olulist kasu, näiteks 
hariduse, ettevõtte rajamise, 
ühispaiknemise, teavitus- ja 
levitustegevuse jaoks.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT vajab ajavahemikus 2014–2020 
teadmis- ja innovaatikakogukondade jaoks 
3,1 miljardit eurot ja sellel vajadusel on 
kolm põhikomponenti: kolme tegutseva 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tugevdamine, järk-järguline liikumine uute,
vastavalt 2014. ja 2018. aastal loodavate
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
asutamise suunas ning levitamis- ja 
teavitustegevus ning halduskulud. 

EIT vajab ajavahemikus 2014–2020 
teadmis- ja innovaatikakogukondade jaoks 
3,1 miljardit eurot ja sellel vajadusel on 
kolm põhikomponenti: kolme tegutseva 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tugevdamine, järk-järguline liikumine uute 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
asutamise suunas ning levitamis- ja 
teavitustegevus ning halduskulud.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT vajab ajavahemikus 2014–2020 
teadmis- ja innovaatikakogukondade jaoks 
3,1 miljardit eurot ja sellel vajadusel on 
kolm põhikomponenti: kolme tegutseva 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tugevdamine, järk-järguline liikumine uute,
vastavalt 2014. ja 2018. aastal loodavate 
teadmis- ja innovaatikakogukondade 
asutamise suunas ning levitamis- ja 
teavitustegevus ning halduskulud. 

EIT vajab ajavahemikus 2014–2020 
teadmis- ja innovaatikakogukondade jaoks 
1 miljard eurot ja sellel vajadusel on kolm 
põhikomponenti: kolme tegutseva teadmis-
ja innovaatikakogukonna tugevdamine, 
järk-järguline liikumine uute, vastavalt 
2014. ja 2018. aastal loodavate teadmis- ja 
innovaatikakogukondade asutamise suunas 
ning levitamis- ja teavitustegevus ning 
halduskulud. 

Or. en

Muudatusettepanek 180
Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ligikaudu 1,69 miljardit eurot (53,15 %
EIT kogueelarvest) on ette nähtud teadmis-
ja innovaatikakogukondadele, mille kohta 
tehti otsus 2009. aastal ja mis liiguvad 
täiskiirusel, 1,01 miljardit eurot (31,81 %)
on ette nähtud teises etapis loodavatele
teadmis- ja innovaatikakogukondadele
(need on sellel ajal loomis- ja 
arenguetapis) ning 259,75 miljonit eurot 
(8,16 %) kolmandas etapis loodavatele 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele.

Ligikaudu 53,15% EIT kogueelarvest on 
ette nähtud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele, mille kohta 
tehti otsus 2009. aastal ja mis juba 
tegutsevad täies hoos, 39,97% on ette 
nähtud uute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade loomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ligikaudu 1,69 miljardit eurot (53,15 %
EIT kogueelarvest) on ette nähtud teadmis-
ja innovaatikakogukondadele, mille kohta 
tehti otsus 2009. aastal ja mis liiguvad 
täiskiirusel, 1,01 miljardit eurot (31,81 %) 
on ette nähtud teises etapis loodavatele 
teadmis- ja innovaatikakogukondadele 
(need on sellel ajal loomis- ja arenguetapis) 
ning 259,75 miljonit eurot (8,16 %) 
kolmandas etapis loodavatele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele.

1,69 miljardit eurot (53,15% EIT 
kogueelarvest) on ette nähtud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele, mille kohta 
tehti otsus 2009. aastal ja mis juba 
tegutsevad täies hoos, 1,01 miljardit eurot 
(31,81%) on ette nähtud teises etapis 
loodavatele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele (need on sellel 
ajal loomis- ja arenguetapis) ning 259,75 
miljonit eurot (8,16%) kolmandas etapis 
loodavatele teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 30; PE489.613v01-00)
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Muudatusettepanek 182
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seega on EIT eelarves kavandatud 
ajavahemikus 2014–2020 teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele 2,9 miljardit 
eurot (93,13 % EIT eelarvest ajavahemikus 
2014-2020). EIT mõjusa 
finantsvõimenduse abil hangivad teadmis-
ja innovaatikakogukonnad muudest 
avalikest ja erasektori allikatest 
prognooside kohaselt 8,890 miljardit eurot. 

EIT eelarves on kavandatud ajavahemikus 
2014–2020 teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele 2,9 miljardit 
eurot (93,13% EIT eelarvest ajavahemikus 
2014–2020). EIT mõjusa 
finantsvõimenduse abil hangivad teadmis-
ja innovaatikakogukonnad muudest 
avalikest ja erasektori allikatest 
prognooside kohaselt 8,890 miljardit eurot. 

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 31; PE489.613v01-00)

Muudatusettepanek 183
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIT osaleb ka paljudes levitamis- ja 
teavitustegevustes, nagu EIT 
stipendiumiprogramm, ning see suurendab 
märkimisväärselt tema töö mõju kogu 
Euroopas. Paljud valdkondadevahelised 
toetus- ja järelevalveteenused loovad 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tegevusele lisaväärtust ja tulu. Selle 
tegevuse rakendamisel ja arendamisel tuleb 
EIT-l järgida strateegiat, mille eesmärgiks 
on suurem tõhusus, st väikese vaevaga 
suurima mõju saavutamine. Niisuguse 
tegevuse elluviimiseks kulub EIT eelarvest 
ligikaudu 141,76 miljonit eurot (4, 4%).

EIT osaleb ka paljudes levitamis- ja 
teavitustegevustes, nagu EIT 
stipendiumiprogramm, ning see suurendab 
märkimisväärselt tema töö mõju kogu 
Euroopas. Paljud valdkondadevahelised 
toetus- ja järelevalveteenused loovad 
teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tegevusele lisaväärtust ja tulu. Selle 
tegevuse rakendamisel ja arendamisel tuleb 
EIT-l järgida strateegiat, mille eesmärgiks 
on suurem tõhusus, st väikese vaevaga 
suurima mõju saavutamine. Niisuguse 
tegevuse elluviimiseks kulub EIT eelarvest 
141,76 miljonit eurot (4,4%).

Or. en
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(Viidates muudatusettepanekule 32; PE489.613v01-00)

Selgitus

EIT põhitegevuse eelarve oleks ebapiisav, kui ülemäärane osa EIT eelarvest eraldataks 
levitamis-, teavitus- ja halduskuludele.

Muudatusettepanek 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 4. osa – punkt 4.2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EIT tahab saada avatud 
uuendustegevust ja lihtsustamist käsitlevate 
uute mudelite valdkonna teerajajaks, peaks 
seda kajastama ka tema halduspõhimõtted. 
EIT peakorter peab olema õhuke 
organisatsioon, mis järgib strateegilist 
käsitlusviisi ja püüab seega võimaluse 
korral kasutada alati eksperditeadmisi, kuid 
ei loo selleks tarbetuid ulatuslikke ja 
püsivaid struktuure. Halduskulud, mis 
koosnevad personali-, juhtimis-, 
infrastruktuuri- ja tegevuskuludest, ei 
moodusta aja jooksul EIT eelarvest rohkem 
kui 2,4%. Osa halduskuludest kannab 
asukohariik Ungari, mis annab kuni 
2030. aastani büroopinnad tasuta ning 
eraldab kuni 2015. aasta lõpuni igal aastal 
1,5 miljonit eurot personalikuludeks. Selle 
alusel on halduskulud aastatel 2014–2020 
ligikaudu 77 miljonit eurot.

EIT tahab saada avatud uuendustegevust ja 
lihtsustamist käsitlevate uute mudelite 
valdkonna teerajajaks. Seda peaks 
kajastama ka tema halduspõhimõtted. EIT 
peakorter peab olema õhuke 
organisatsioon, mis järgib strateegilist 
käsitlusviisi ja püüab seega võimaluse 
korral kasutada alati eksperditeadmisi, kuid 
ei loo selleks tarbetuid ulatuslikke ja 
püsivaid struktuure. Halduskulud, mis 
koosnevad personali-, juhtimis-, 
infrastruktuuri- ja tegevuskuludest, ei 
moodusta aja jooksul EIT eelarvest rohkem 
kui 2,4%. Osa halduskuludest kannab 
asukohariik Ungari, mis annab kuni 
2030. aastani büroopinnad tasuta ning 
eraldab kuni 2015. aasta lõpuni igal aastal 
1,5 miljonit eurot personalikuludeks. Selle 
alusel on halduskulud aastatel 2014–2020 
ligikaudu 77 miljonit eurot.

Or. en

(Viidates muudatusettepanekule 33; PE489.613v01-00)

Selgitus

Kokkulepe EIT ja Ungari valitsuse vahel sõlmiti 2010. aastal, viitenumber: 2010/CLXVI. 
Selle kokkuleppe alusel kannab osa halduskuludest asukohariik Ungari, mis annab kuni 
2030. aasta lõpuni büroopinnad tasuta ning eraldab kuni 2015. aasta lõpuni igal aastal 1,5 
miljonit eurot personalikuludeks.
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Muudatusettepanek 185
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 186
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaväärtusega tootmine Tööstus

Or. fr

Selgitus

Sellega tehakse ettepanek laiendada nimetatud teadmis- ja innovaatikakogukonda kogu 
tööstusele, mitte piirata seda üksnes lisaväärtusega tootmisega. Tööstus pakub nagunii 
lisaväärtust ja see on oluline tootmisharu.

Muudatusettepanek 187
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 1 – 2. osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaväärtusega tootmise teadmis- ja 
innovaatikakogukond aitab täita 
raamprogrammi Horisont 2020 eesmärke 
tootmise ja töötlemise täiustamise kaudu 
ning selle konkreetset eesmärki muuta 

Tööstuse teadmis- ja innovaatikakogukond 
aitab täita raamprogrammi Horisont 2020 
eesmärke tootmise ja töötlemise 
täiustamise kaudu ning selle konkreetset 
eesmärki muuta praegused tööstuslikud 
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praegused tööstuslikud tootmismeetodid 
teadmistepõhisemaks, säästvamaks, vähese 
süsinikdioksiidiheitega ja sektoriülesemaks 
tootmis- ja töötlemistehnoloogiaks, et 
saavutada uuenduslikumaid tooteid, 
protsesse ja teenuseid.

tootmismeetodid teadmistepõhisemaks, 
säästvamaks, vähese 
süsinikdioksiidiheitega ja sektoriülesemaks 
tootmis- ja töötlemistehnoloogiaks, et 
saavutada uuenduslikumaid tooteid, 
protsesse ja teenuseid.

Or. fr

Muudatusettepanek 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 1 – 2. osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaväärtusega tootmise teadmis- ja 
innovaatikakogukond aitab täita 
raamprogrammi Horisont 2020 eesmärke 
tootmise ja töötlemise täiustamise kaudu 
ning selle konkreetset eesmärki muuta
praegused tööstuslikud tootmismeetodid 
teadmistepõhisemaks, säästvamaks, vähese 
süsinikdioksiidiheitega ja 
sektoriülesemaks tootmis- ja 
töötlemistehnoloogiaks, et saavutada 
uuenduslikumaid tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Lisaväärtusega tootmise teadmis- ja 
innovaatikakogukond aitab täita 
raamprogrammi Horisont 2020 eesmärke 
tootmise ja töötlemise täiustamise kaudu 
ning selle konkreetset eesmärki muuta 
praegused tööstuslikud tootmismeetodid 
teadmistepõhisemaks, säästvamaks, vähese 
heitega ja sektoriülesemaks tootmis- ja 
töötlemistehnoloogiaks, et saavutada 
uuenduslikumaid tooteid, protsesse ja 
teenuseid.

Or. en

(Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmine 
eeldab vastavate muudatuste tegemist kogu tekstis.)

Selgitus

Vähese heite kontseptsioon viitab kõigi eri sektoritest tulevate õhu saasteainete, mitte ainult 
süsinikdioksiidi- või metaaniheite vähendamisele. Seega on täiesti õigustatud muuta sõnastust 
väheselt süsinikdioksiidiheitelt vähesele heitele, mis on dokumendis väljapakutud tegevuse 
tõeline eesmärk. Teadusuuringud peaksid otsima viise, kuidas kõrvaldada kõik 
kasvuhoonegaasid ja muud saasteained.
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Muudatusettepanek 189
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 1 – 2. osa – teine lõik – miinus esimene punkt (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· Keskkonnasäästlik projekteerimine

Or. en

Muudatusettepanek 190
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 1 – 2. osa – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaväärtusega tootmise teadmis- ja 
innovaatikakogukond võib täita olulist rolli 
ka piirkondlikul tasandil ja mõjutada seda. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonna 
peamised piirkondliku tasandi ülesanded 
oleksid järgmised: kohaliku mõju ja 
koostöösidemetega omavahel ühendatud 
piirkondlike klastrite loomise edendamine, 
võimekuse arendamine kõrgetasemelise 
tootmistehnoloogia valdkonnas ning 
tipptasemel tootmistehnoloogia 
väljatöötamine. Sellega seoses tuleks 
pöörata eritähelepanu vähenevast 
tootmisvõimsusest enam mõjutatud 
piirkondadele ja VKEdele.

Tööstuse teadmis- ja innovaatikakogukond 
võib täita olulist rolli ka piirkondlikul 
tasandil ja mõjutada seda. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonna peamised 
piirkondliku tasandi ülesanded oleksid 
järgmised: kohaliku mõju ja 
koostöösidemetega omavahel ühendatud 
piirkondlike klastrite loomise edendamine, 
võimekuse arendamine kõrgetasemelise 
tootmistehnoloogia valdkonnas ning 
tipptasemel tootmistehnoloogia 
väljatöötamine. Sellega seoses tuleks 
pöörata eritähelepanu vähenevast 
tootmisvõimsusest enam mõjutatud 
piirkondadele ja VKEdele.

Or. fr

Muudatusettepanek 191
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 2 – 3. osa – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EL on selle teemaga täielikult seotud. 
Teadmis- ja innovaatikakogukond aitaks 
lahendada raamprogrammis Horisont 2020 
kindlaks määratud ühiskondlikku 
probleemi „Toiduga kindlustatus, 
jätkusuutlik põllumajandus ja 
biomajandus”. Ta teeks eeskätt koostööd 
põllumajanduse tootlikkust ja 
jätkusuutlikkust käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse raames. Viimases 
on rõhuasetus kõige eesrindlikumate 
teadusuuringute ja praktilise 
uuendustegevuse ühendamisel, kuid 
teadmis- ja innovaatikakogukond täiendaks 
seda peamiste osalejate, st ettevõtjate ja 
tarbijate harimise kaudu. Tegevust on vaja 
kooskõlastada ka ühise kavandamise 
algatusega „Põllumajandus, toiduga 
kindlustatus ja kliimamuutus”, mis 
koondab liikmesriikide teadusuuringute 
alast tegevust, et lõimida kohanemise, 
leevendamise ja toiduga kindlustatuse 
põhimõtted põllumajandus-, metsandus- ja 
maakasutussektori tegevusega. Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond edendab 
kalanduse ja veisviljeluse keskkondlikku ja 
sotsiaalset jätkusuutlikkust ja rõhutab 
seega vajadust uute ettevõtlusoskustega 
ühendatud tehniliste arenduste järele 
nendes valdkondades, mis käiksid käsikäes 
tarbijate käitumise arenguga; siin on 
võimalusi sünergia loomiseks. Tegevust on 
võimalik kooskõlastada ka hiljuti alanud 
ühise kavandamise algatustega „Tervislik 
toitumisviis täisväärtuslikuks eluks” ja 
„Kliimaalaste teadmiste ühendamine 
Euroopa jaoks”, kõnealuse teemaga seotud 
Euroopa tehnoloogiaplatvormidega (eriti 
Food for Life platvormiga) ning arvukate 
seitsmenda raamprogrammi projektidega. 
Ta teeks ka koostööd konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi 
ökoinnovatsiooni turustamisprojektidega, 
mille puhul toidu- ja joogitööstus on üks 
prioriteetseid valdkondi. Neid kogemusi 

EL on selle teemaga täielikult seotud. 
Teadmis- ja innovaatikakogukond aitaks 
lahendada raamprogrammis Horisont 2020 
kindlaks määratud ühiskondlikku 
probleemi „Toiduga kindlustatus, 
jätkusuutlik põllumajandus, tulutoovad 
mered ja ookeanid ning biomajandus”. Ta 
teeks eeskätt koostööd põllumajanduse 
tootlikkust ja jätkusuutlikkust käsitleva 
Euroopa innovatsioonipartnerluse raames. 
Viimases on rõhuasetus kõige 
eesrindlikumate teadusuuringute ja 
praktilise uuendustegevuse ühendamisel, 
kuid teadmis- ja innovaatikakogukond 
täiendaks seda peamiste osalejate, st 
ettevõtjate ja tarbijate harimise kaudu. 
Tegevust on vaja kooskõlastada ka ühise 
kavandamise algatusega „Põllumajandus, 
toiduga kindlustatus ja kliimamuutus”, mis 
koondab liikmesriikide teadusuuringute 
alast tegevust, et lõimida kohanemise, 
leevendamise ja toiduga kindlustatuse 
põhimõtted põllumajandus-, metsandus- ja 
maakasutussektori tegevusega. Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond edendab 
kalanduse ja veisviljeluse keskkondlikku ja 
sotsiaalset jätkusuutlikkust ja rõhutab 
seega vajadust uute ettevõtlusoskustega 
ühendatud tehniliste arenduste järele 
nendes valdkondades, mis käiksid käsikäes 
tarbijate käitumise arenguga; siin on 
võimalusi sünergia loomiseks. Tegevust on 
võimalik kooskõlastada ka hiljuti alanud 
ühise kavandamise algatustega „Tervislik 
toitumisviis täisväärtuslikuks eluks” ja 
„Kliimaalaste teadmiste ühendamine 
Euroopa jaoks”, kõnealuse teemaga seotud 
Euroopa tehnoloogiaplatvormidega (eriti 
Food for Life platvormiga) ning arvukate 
seitsmenda raamprogrammi projektidega. 
Ta teeks ka koostööd konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse programmi 
ökoinnovatsiooni turustamisprojektidega, 
mille puhul toidu- ja joogitööstus on üks 
prioriteetseid valdkondi. Neid kogemusi 
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võetakse arvesse raamprogrammis 
Horisont 2020 seoses kliimat ja 
ressursitõhusust käsitleva ühiskondliku 
probleemiga.

võetakse arvesse raamprogrammis 
Horisont 2020 seoses kliimat ja 
ressursitõhusust käsitleva ühiskondliku 
probleemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 3 – 1. osa – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Probleemide lahendamise eesmärgiks on 
raamprogrammi Horisont 2020 kohaselt 
kõikide inimeste parema tervise, 
elukvaliteedi ja üldise heaolu tagamine 
teadus- ja uuendustegevuse toetamise 
kaudu. Sellesisulise tegevusega tahetakse 
hoida tervist ja edendada tervislikke 
eluviise kogu meie eluajal, ennetada 
haigusi, parandada meie oskusi ravida 
haigusi ja puuet ning nendega toime tulla, 
toetada aktiivsena vananemist ning aidata 
kaasa jätkusuutliku ja tõhusa 
hooldussektori saavutamisele.

Probleemide lahendamise eesmärgiks on 
raamprogrammi Horisont 2020 kohaselt 
kõikide inimeste parema tervise, 
elukvaliteedi ja üldise heaolu tagamine 
teadus- ja uuendustegevuse toetamise 
kaudu. Sellesisulise tegevusega tahetakse 
hoida tervist ja edendada tervislikke 
eluviise kogu meie eluajal, ennetada 
haigusi, parandada meie oskusi ravida 
haigusi ja puuet ning nendega toime tulla, 
toetada aktiivsena vananemist ning aidata 
kaasa jätkusuutliku ja tõhusa 
hooldussektori saavutamisele. Lisaks 
tuleks eriti tähtsustada kohalikke 
teenuseid ja linnade ning nende rajatiste 
kohandamist vananeva elanikkonna 
jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 3 – 2. osa – kolmas a lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vananev elanikkond peaks olema mitme 
projekti ja poliitikasuuna eesmärk, nt 
kohalike teenuste ja linnapiirkondade 
arendamine ja parendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 3 – 2. osa – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu Euroopas esineb tervislike 
eluviisidega seotud probleeme. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonna pakutavad 
lahendused eeldavad tipptasemel ning 
mitut eriala ja sektorit hõlmavate 
meeskondade tihedat koostööd teadmiste 
kolmnurga kõigi sektorite (teadus-, 
ettevõtlus- ja haridusringkonnad) 
osalejatega. Kõnealune teadmis- ja 
innovaatikakogukond looks lisaväärtust
sellega, et ühendaks uuendus- ja 
kõrgharidusalase tegevuse olemasoleva 
tipptasemel teadusbaasiga. Sellega pöörab 
ta eritähelepanu kõrghariduse 
õppekavadele, uute oskuste arendamisele 
(nt tehnoloogia arenguks aga ka vanurite 
hoolduseks vajalikud oskused), 
ettevõtlusega seotud tahkude 
edendamisele, selles valdkonnas 

Kogu Euroopas esineb tervislike 
eluviisidega seotud probleeme. Teadmis- ja 
innovaatikakogukonna pakutavad 
lahendused eeldavad tipptasemel ning 
mitut eriala ja sektorit hõlmavate 
meeskondade tihedat koostööd teadmiste 
kolmnurga kõigi sektorite (teadus-, 
ettevõtlus- ja haridusringkonnad) 
osalejatega. Kõnealune teadmis- ja 
innovaatikakogukond looks lisaväärtust
sellega, et ühendaks uuendus- ja 
kõrgharidusalase tegevuse olemasoleva 
tipptasemel teadusbaasiga, edendades nt 
levikuteede põhist paradigmat ohutuse 
testimisel ja tervisealastel 
teadusuuringutel, kasutades ära uusi 
innovaatilisi inimbioloogia põhiseid 
eksperimentaalseid ja arvutivahendeid, 
mis on paremini prognoosivad ja 
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ettevõtliku tööjõu ning uute toodete ja 
teenuste arengu toetamisele ning 
olemasolevate väärtusahelate 
tugevdamisele või koguni uute loomisele. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonna abil 
loodavad tooted ja teenused ei piirdu 
pelgalt tehnoloogiliste rakendustega (nt 
rakendused, mille abil töödelda, kodeerida, 
standardida ja tõlgendada andmeid 
niisugustes valdkondades nagu vähktõbi 
või südame-veresoonkonnahaigused, või 
riskihindamise ja varase avastamise 
vahendid), vaid võivad tekitada ka uute 
käsitlusviisidega sotsiaalseid uuendusi, mis 
parandavad näiteks elustiili juhtimist ja 
toitumist ning soodustavad aktiivset 
eluviisi ja iseseisvat elu eakatesõbralikus 
keskkonnas või majanduslikult 
jätkusuutlike hooldussüsteemide 
säilitamist.

tõhusamad kui traditsioonilised 
loomkatsete mudelid. Sellega pöörab ta 
eritähelepanu kõrghariduse õppekavadele, 
uute oskuste arendamisele (nt tehnoloogia 
arenguks aga ka vanurite hoolduseks 
vajalikud oskused), ettevõtlusega seotud 
tahkude edendamisele, selles valdkonnas 
ettevõtliku tööjõu ning uute toodete ja 
teenuste arengu toetamisele ning 
olemasolevate väärtusahelate 
tugevdamisele või koguni uute loomisele. 
Teadmis- ja innovaatikakogukonna abil 
loodavad tooted ja teenused ei piirdu 
pelgalt tehnoloogiliste rakendustega (nt 
rakendused, mille abil töödelda, kodeerida, 
standardida ja tõlgendada andmeid 
niisugustes valdkondades nagu vähktõbi 
või südame-veresoonkonnahaigused, või 
riskihindamise ja varase avastamise 
vahendid), vaid võivad tekitada ka uute 
käsitlusviisidega sotsiaalseid uuendusi, mis 
parandavad näiteks elustiili juhtimist ja 
toitumist ning soodustavad aktiivset 
eluviisi ja iseseisvat elu eakatesõbralikus 
keskkonnas või majanduslikult 
jätkusuutlike hooldussüsteemide 
säilitamist.

Or. en

Selgitus

Noori teadlasi tuleks koolitada inimeste jaoks oluliste teaduslike meetodite vallas, et vastata 
21. sajandi probleemidele, mis on seotud tervisliku eluviisi ja vananemisega, ja tuua EL 
teaduse ja tehnoloogia eesliinile.

Muudatusettepanek 196
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 1. osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tänapäeva ühiskond sõltub täielikult 
juurdepääsust toormele. Juurdepääs soodsa
hinnaga materjalidele on ELi majanduse 
tulemusliku toimimise jaoks hädavajalik. 
Kuna ammenduvad loodusvarad 
vähenevad, rahvastik kasvab ning 
arenguriigid tarbivad järjest enam, 
avaldatakse Maa toorainetele ja 
loodusvaradele järjest suuremat survet. 
Need on mõned tegurid, mis põhjustavad 
prognooside kohaselt järgmistel 
aastakümnetel loodusvarade tarbimise 
kasvu.

Tänapäeva ühiskond sõltub täielikult 
juurdepääsust toormele. Juurdepääs 
materjalidele on ELi majanduse 
tulemusliku toimimise jaoks hädavajalik. 
Kuna ammenduvad loodusvarad 
vähenevad, rahvastik kasvab ning 
arenguriigid tarbivad järjest enam, 
avaldatakse Maa toorainetele ja 
loodusvaradele järjest suuremat survet. 
Need on mõned tegurid, mis põhjustavad 
prognooside kohaselt järgmistel 
aastakümnetel loodusvarade tarbimise 
kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 1. osa – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nagu on rõhutatud ressursitõhususe 
tegevuskavas ja raamprogrammis Horisont 
2020, peaksime püüdma tagada Euroopa 
majanduse jaoks ja meie heaolu 
säilitamiseks vajalike toorainete 
kättesaadavuse, ning saavutada samal ajal 
ressursitõhusa majanduse, mis vastaks 
kasvava rahvastiku vajadustele planeedi 

Nagu on rõhutatud ressursitõhususe 
tegevuskavas ja raamprogrammis Horisont 
2020, peaksime püüdma tagada Euroopa 
majanduse jaoks ja meie heaolu 
säilitamiseks vajalike toorainete
kättesaadavuse ja säästva kasutamise, ning 
saavutada samal ajal ressursitõhusa 
majanduse, mis vastaks kasvava rahvastiku 
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seatud ökoloogilistes raamides. vajadustele planeedi seatud ökoloogilistes 
raamides.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 2. osa – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse teisi ELi programme, võiks 
asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond keskenduda 
niisuguse eksperditeadmiste keskuse 
kujundamisele, mis käsitleks akadeemilist, 
tehnilist ja praktilist haridust ning 
teadusuuringuid säästliku lahtise, allmaa-
ja veealuse kaevandamise, 
materjalimajanduse, ringlussevõtu 
tehnoloogia, materjali asendamise ning 
geopoliitilise toorainetega kaubitsemise 
valdkonnas. See tegutseks Euroopa 
asjaomaste teemadega tegelevate 
tippkeskuste vahendaja ja arvelduskojana 
ning juhiks teadusprogrammi, mis on ELi 
tootmissektori jaoks strateegilise 
tähtsusega. Et täita seda eesmärki, 
saavutada meetmete võimalikult suur mõju 
ja vältida kattumist ELi tegevustega 
(sealhulgas tooraineid käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlusega), tagab 
teadmis- ja innovaatikakogukond maa ja 
mere uurimise, kaevandamise, töötlemise, 
kogumise ja ringlussevõtu tehnoloogiliselt 
innovaatiliste katsemeetmete (nt 
näidistehased) jaoks vajaliku täienduse 
inimkapitali valdkonnas (st koolitus, 
haridus). Esialgu võiks see teadmis- ja 
innovaatikakogukond püüda saada 
tehnoloogiavaldkonna teerajajaks ja 
arendada selleks katse- ning näidisprojekte, 
mis võiks hõlmata näiteks majanduslikult 

Võttes arvesse teisi ELi programme, võiks 
asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond keskenduda 
niisuguse eksperditeadmiste keskuse 
kujundamisele, mis käsitleks akadeemilist, 
tehnilist ja praktilist haridust ning 
teadusuuringuid säästliku lahtise, allmaa-
ja veealuse kaevandamise, kasulike 
materjalide olmeprügist eraldamise, 
täitepinnase kaevandamise,
materjalimajanduse, ringlussevõtu 
tehnoloogia, materjali asendamise ning 
toorainetega avatud kaubitsemise ja nende 
ülemaailmse haldamise valdkonnas. See 
tegutseks Euroopa asjaomaste teemadega 
tegelevate tippkeskuste vahendaja ja 
arvelduskojana ning juhiks 
teadusprogrammi, mis on ELi 
tootmissektori jaoks strateegilise 
tähtsusega. Et täita seda eesmärki, 
saavutada meetmete võimalikult suur mõju 
ja vältida kattumist ELi tegevustega 
(sealhulgas tooraineid käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlusega), tagab 
teadmis- ja innovaatikakogukond maa ja 
mere uurimise, kaevandamise, töötlemise,
ressursitõhusa kasutamise, kogumise, 
ringlussevõtu ja asendamise
tehnoloogiliselt innovaatiliste 
katsemeetmete (nt näidistehased) jaoks 
vajaliku täienduse inimkapitali valdkonnas 
(st koolitus, haridus). Esialgu võiks see 
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ligitõmbavaid ja jätkusuutlikke 
alternatiivmaterjale, mis on ELi jaoks 
strateegilise tähtsusega. Seejärel saab ta 
edendada säästva kaevandamise ja 
töötlemise, materjalimajanduse, 
ringlussevõtu tehnoloogia ja materjali 
asendamise valdkonnas olemasolevate 
turgude avardamist ja uute loomist. Vajalik 
on hinnata mõju ja töötada välja 
uuenduslikud ja kulutõhusad kohanemis- ja 
riskiennetusmeetmed väga tundlike 
elukeskkondade jaoks, nagu Arktika.

teadmis- ja innovaatikakogukond püüda 
saada tehnoloogiavaldkonna teerajajaks ja 
arendada selleks katse- ning näidisprojekte, 
mis võiks hõlmata näiteks majanduslikult 
ligitõmbavaid ja jätkusuutlikke 
alternatiivmaterjale, mis on ELi jaoks 
strateegilise tähtsusega. Seejärel saab ta 
edendada säästva kaevandamise ja 
töötlemise, ressursitõhusa 
materjalimajanduse, ringlussevõtu 
tehnoloogia ja materjali asendamise 
valdkonnas olemasolevate turgude 
avardamist ja uute loomist. Vajalik on 
hinnata mõju ja töötada välja uuenduslikud 
ja kulutõhusad kohanemis- ja 
riskiennetusmeetmed väga tundlike 
elukeskkondade jaoks, nagu Arktika.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 2. osa – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse teisi ELi programme, võiks 
asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond keskenduda 
niisuguse eksperditeadmiste keskuse 
kujundamisele, mis käsitleks akadeemilist, 
tehnilist ja praktilist haridust ning 
teadusuuringuid säästliku lahtise, allmaa-
ja veealuse kaevandamise, 
materjalimajanduse, ringlussevõtu 
tehnoloogia, materjali asendamise ning 
geopoliitilise toorainetega kaubitsemise 
valdkonnas. See tegutseks Euroopa 
asjaomaste teemadega tegelevate 
tippkeskuste vahendaja ja arvelduskojana 
ning juhiks teadusprogrammi, mis on ELi 
tootmissektori jaoks strateegilise 
tähtsusega. Et täita seda eesmärki, 
saavutada meetmete võimalikult suur mõju 

Võttes arvesse teisi ELi programme, võiks 
asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond keskenduda 
niisuguse eksperditeadmiste keskuse 
kujundamisele, mis käsitleks akadeemilist, 
tehnilist ja praktilist haridust ning 
teadusuuringuid säästliku lahtise, allmaa-
ja veealuse kaevandamise ning kasulike 
materjalide olmeprügist eraldamise, 
materjalimajanduse, ringlussevõtu 
tehnoloogia, materjali asendamise ning 
geopoliitilise toorainetega kaubitsemise 
valdkonnas. See tegutseks Euroopa 
asjaomaste teemadega tegelevate 
tippkeskuste vahendaja ja arvelduskojana 
ning juhiks teadusprogrammi, mis on ELi 
tootmissektori jaoks strateegilise 
tähtsusega. Et täita seda eesmärki, 
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ja vältida kattumist ELi tegevustega 
(sealhulgas tooraineid käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlusega), tagab 
teadmis- ja innovaatikakogukond maa ja 
mere uurimise, kaevandamise, töötlemise, 
kogumise ja ringlussevõtu tehnoloogiliselt 
innovaatiliste katsemeetmete (nt 
näidistehased) jaoks vajaliku täienduse 
inimkapitali valdkonnas (st koolitus, 
haridus). Esialgu võiks see teadmis- ja 
innovaatikakogukond püüda saada 
tehnoloogiavaldkonna teerajajaks ja 
arendada selleks katse- ning näidisprojekte, 
mis võiks hõlmata näiteks majanduslikult 
ligitõmbavaid ja jätkusuutlikke 
alternatiivmaterjale, mis on ELi jaoks 
strateegilise tähtsusega. Seejärel saab ta 
edendada säästva kaevandamise ja 
töötlemise, materjalimajanduse, 
ringlussevõtu tehnoloogia ja materjali 
asendamise valdkonnas olemasolevate 
turgude avardamist ja uute loomist. Vajalik 
on hinnata mõju ja töötada välja 
uuenduslikud ja kulutõhusad kohanemis- ja 
riskiennetusmeetmed väga tundlike 
elukeskkondade jaoks, nagu Arktika.

saavutada meetmete võimalikult suur mõju 
ja vältida kattumist ELi tegevustega 
(sealhulgas tooraineid käsitleva Euroopa 
innovatsioonipartnerlusega), tagab 
teadmis- ja innovaatikakogukond maa ja 
mere uurimise, kaevandamise, töötlemise, 
kogumise ja ringlussevõtu tehnoloogiliselt 
innovaatiliste katsemeetmete (nt 
näidistehased) jaoks vajaliku täienduse 
inimkapitali valdkonnas (st koolitus, 
haridus). Esialgu võiks see teadmis- ja 
innovaatikakogukond püüda saada 
tehnoloogiavaldkonna teerajajaks ja 
arendada selleks katse- ning näidisprojekte, 
mis võiks hõlmata näiteks majanduslikult 
ligitõmbavaid ja jätkusuutlikke 
alternatiivmaterjale, mis on ELi jaoks 
strateegilise tähtsusega. Seejärel saab ta 
edendada säästva kaevandamise ja 
töötlemise, materjalimajanduse, 
ringlussevõtu tehnoloogia ja materjali 
asendamise valdkonnas olemasolevate 
turgude avardamist ja uute loomist. Vajalik 
on hinnata mõju ja töötada välja 
uuenduslikud ja kulutõhusad kohanemis- ja 
riskiennetusmeetmed väga tundlike 
elukeskkondade jaoks, nagu Arktika.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 3. osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi seisukoha järgi on see valdkond üks 
teravamaid probleeme. Teadmis- ja 
innovaatikakogukond aitaks lahendada 
raamprogrammis Horisont 2020 kindlaks 
määratud ühiskondlikku probleemi, seoses 
toorainete tarnimise ja ressursitõhususega. 
Ta aitaks ellu viia tooraineid käsitlevat 
Euroopa innovatsioonipartnerlust. 

ELi seisukoha järgi on see valdkond üks 
teravamaid probleeme. Teadmis- ja 
innovaatikakogukond aitaks lahendada 
raamprogrammis Horisont 2020 kindlaks 
määratud ühiskondlikku probleemi, seoses 
toorainete jätkusuutliku tarnimise ja 
ressursitõhususega. Ta aitaks ellu viia 
tooraineid käsitlevat Euroopa 
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Tooraineid käsitlev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus loob üldraamistiku, 
et hõlbustada pakkumisest ja nõudlusest 
lähtuvate olemasolevate teadusuuringute 
ning innovatsioonivahendite ja meetmete 
kooskõlastamist ja sünergia loomist nende 
vahel. See hõlmab tehnoloogiakeskseid 
tegevusi, ent ka raamtingimuste 
kindlaksmääramist ja sektorit mõjutavate 
poliitikavaldkondade ning reguleerimis- ja 
standardimisküsimuste parimate tavade 
väljaselgitamist. Asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond täiendaks valdkonda 
peamiste osalejate harimise ja koolitamise 
kaudu ning tagaks ka ainulaadse praktikute 
struktureeritud võrgu. See looks kindla 
aluse muude Euroopa 
innovatsioonipartnerluse raames 
rakendatavate innovatsiooniga seotud 
meetmete toetamiseks ja selle edukuse 
tagamiseks on inimkapital hädavajalik. 
Peale selle on sel hea võimalus toetada 
Euroopa innovatsioonipartnerlust 
raamtingimuste kindlaksmääramisel ja 
sektorit mõjutavate poliitikavaldkondade 
ning reguleerimis- ja 
standardimisküsimuste parimate tavade 
väljaselgitamisel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukond arvestab olulisel 
määral tulemusi, mis on saavutatud mitmes 
seitsmenda raamprogrammi asjaomast 
teemat käsitlevas teadusprojektis, eriti neis, 
mida rahastatakse nanoteadusi, 
nanotehnoloogiat, materjale ja uut 
tootmistehnoloogiat käsitlevas raamistikus, 
ning keskkonnaprojektides.

innovatsioonipartnerlust. Tooraineid 
käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus 
loob üldraamistiku, et hõlbustada 
pakkumisest ja nõudlusest lähtuvate 
olemasolevate teadusuuringute ning 
innovatsioonivahendite ja meetmete 
kooskõlastamist ja sünergia loomist nende 
vahel. See hõlmab tehnoloogiakeskseid 
tegevusi, ent ka raamtingimuste 
kindlaksmääramist ja sektorit mõjutavate 
poliitikavaldkondade ning reguleerimis- ja 
standardimisküsimuste parimate tavade 
väljaselgitamist. Asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond täiendaks valdkonda 
peamiste osalejate harimise ja koolitamise 
kaudu ning tagaks ka ainulaadse praktikute 
struktureeritud võrgu. See looks kindla 
aluse muude Euroopa 
innovatsioonipartnerluse raames 
rakendatavate innovatsiooniga seotud 
meetmete toetamiseks ja selle edukuse 
tagamiseks on inimkapital hädavajalik. 
Peale selle on sel hea võimalus toetada 
Euroopa innovatsioonipartnerlust 
raamtingimuste kindlaksmääramisel ja 
sektorit mõjutavate poliitikavaldkondade 
ning reguleerimis- ja 
standardimisküsimuste parimate tavade 
väljaselgitamisel. Teadmis- ja 
innovaatikakogukond arvestab olulisel 
määral tulemusi, mis on saavutatud mitmes 
seitsmenda raamprogrammi asjaomast 
teemat käsitlevas teadusprojektis, eriti neis, 
mida rahastatakse nanoteadusi, 
nanotehnoloogiat, materjale ja uut 
tootmistehnoloogiat käsitlevas raamistikus, 
ning keskkonnaprojektides.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 3. osa – teine a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks otsitakse koostoimet haruldaste 
muldmetallide alase Euroopa 
pädevusvõrgustikuga, mis on loodud 
kriitilise tähtsusega toorainete jaoks, mida 
kutsutakse haruldasteks muldmetallideks. 
Väga tähtis on ka rahvusvaheline koostöö 
toorainete valdkonnas, nt ELi, Jaapani ja 
USA teadus- ja arendustegevuse 
kolmepoolne koostöö kriitilise tähtsusega 
toorainete valdkonnas, nagu ka 
loodusvarade säästva majandamise 
rahvusvaheline töörühm, ja seda tuleks 
kõnealuses teadmis- ja 
innovaatikakogukonnas käsitleda.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 3. osa – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond täiendaks neid
programme, sest keskenduks teadmiste 
kolmnurga erialadevahelisele tegevusele ja 
eriti uuenduslikele toodetele ja teenustele 
ning ettevõtlusalasele haridusele.

Asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond taotleks vastastikust 
täiendamist ja koostoimet nende
programmidega ja peaks keskenduma
teadmiste kolmnurga erialadevahelisele 
tegevusele ja eriti uuenduslikele toodetele 
ja teenustele ning ettevõtlusalasele 
haridusele.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 4. osa – esimene lõik – esimene punkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· ta käsitleb Euroopa olulisi majandus- ja 
ühiskondlikke probleeme (vajadus töötada 
välja uuenduslikud lahendused toorainete 
kulutõhusa, vähese süsinikdioksiidiheitega 
ja keskkonnahoidliku uurimise, 
kaevandamise, töötlemise ja ringlussevõtu 
jaoks) ning aitab täita Euroopa 2020. aasta 
tegevuskava ja selle eesmärke kliima, 
energia, tööhõive, innovatsiooni ja 
hariduse alal;

· ta käsitleb Euroopa olulisi majandus- ja 
ühiskondlikke probleeme (vajadus töötada 
välja uuenduslikud lahendused toorainete 
kulutõhusa, vähese süsinikdioksiidiheitega 
ja keskkonnahoidliku uurimise, 
kaevandamise, töötlemise, kasutamise, 
taaskasutamise ja ringlussevõtu jaoks) 
ning aitab täita Euroopa 2020. aasta 
tegevuskava ja selle eesmärke kliima, 
energia, tööhõive, innovatsiooni ja 
hariduse alal;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 4 – 4. osa – esimene lõik – kolmas punkt

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

· ta suudab hankida ärisektori 
investeeringuid ning pakub võimalusi 
mitmesuguste uute toodete ja teenuste 
tekkeks säästva kaevandamise ja 
töötlemise, materjalimajanduse, 
ringlussevõtu tehnoloogia ja materjalide 
asendamise valdkonnas;

· ta suudab hankida ärisektori 
investeeringuid ning pakub võimalusi 
mitmesuguste uute toodete ja teenuste 
tekkeks säästva kaevandamise ja 
töötlemise, materjalimajanduse, 
ringlussevõtu tehnoloogia ja kasulike 
materjalide olmeprügist eraldamise ning 
materjalide asendamise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 207
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 5 – 1. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. PROBLEEM välja jäetud
Üks raamprogrammis Horisont 2020 
käsitletavaid põhiprobleeme on vajadus 
saavutada turvaline Euroopa ühiskond, 
arvestades järjest kasvavat üleilmset 
sõltuvust üksteisest ja üleminekut 
digitaalühiskonnale.
Tänapäeval seisavad ühiskonnad 
vastamisi suurte 
julgeolekuprobleemidega, mis muutuvad 
järjest ulatuslikumaks ja keerulisemaks. 
Probleeme tekitavad mitmesugused 
tegurid alates organiseeritud 
kuritegevusest ja terrorismist kuni 
piiriülese ebaseadusliku tegevuse ning 
inimtegevusest tingitud ja 
loodusõnnetusteni, mis seavad ohtu meie 
ühiskonna alustalad ja kõigutavad neid. 
Küberrünnakud ja privaatsuse rikkumised 
seavad ohtu kogu Interneti ja sellel 
põhinevate teenuste toimimise. Toetamaks 
ELi poliitilist tegevust nende probleemide 
lahendamisel, on vaja võtta meetmeid, et 
saavutada julgeolekusektoris uuendusi. 
Eriti on vaja rakendada meetmeid, et 
kasutada turvaprobleemide 
lahendamiseks ära info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate ja 
nendega seotud teenuste pakutavaid 
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võimalusi. Eesmärgiks on kaotada lüngad 
Euroopa julgeolekuvaldkonnas ning 
töötada selleks välja ja võtta kasutusele 
uuenduslikke IKT lahendusi, mis aitavad 
võidelda raske ja organiseeritud 
kuritegevuse (sh küberkuritegevus) ning 
terrorismi vastu, neid ennetada ja nende 
mõju leevendada, samuti tugevdada meie 
välise maa- ja merepiiri haldust ning olla 
vastupidavam loodus- ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste suhtes, nagu 
metsatulekahjud, maavärinad, 
üleujutused ja tormid. See eesmärk 
hõlmab ka IKT-tehnoloogiate, seadmete 
ja teenuste väljatöötamist küberrünnakute 
ja IKT infrastruktuuri häirete 
ennetamiseks, nendega toimetulekuks ja 
nendest taastumiseks, internetis usalduse 
ja turvalisuse loomist ning eraelu 
puutumatuse, identiteedi ja isikuandmete 
kaitsmist. Tegemist on läbiva prioriteediga 
ning seega tuleb eesmärkide saavutamisel 
arvestada eetikat, eraelu puutumatust ja 
kodanike põhiõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 5 – 1. osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üks raamprogrammis Horisont 2020 
käsitletavaid põhiprobleeme on vajadus 
saavutada turvaline Euroopa ühiskond, 
arvestades järjest kasvavat üleilmset 
sõltuvust üksteisest ja üleminekut 
digitaalühiskonnale.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 209
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 5 – 1. osa – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tänapäeval seisavad ühiskonnad 
vastamisi suurte 
julgeolekuprobleemidega, mis muutuvad 
järjest ulatuslikumaks ja keerulisemaks. 
Probleeme tekitavad mitmesugused 
tegurid alates organiseeritud 
kuritegevusest ja terrorismist kuni 
piiriülese ebaseadusliku tegevuse ning 
inimtegevusest tingitud ja 
loodusõnnetusteni, mis seavad ohtu meie 
ühiskonna alustalad ja kõigutavad neid. 
Küberrünnakud ja privaatsuse rikkumised 
seavad ohtu kogu Interneti ja sellel 
põhinevate teenuste toimimise. Toetamaks 
ELi poliitilist tegevust nende probleemide 
lahendamisel, on vaja võtta meetmeid, et 
saavutada julgeolekusektoris uuendusi. 
Eriti on vaja rakendada meetmeid, et 
kasutada turvaprobleemide 
lahendamiseks ära info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate ja 
nendega seotud teenuste pakutavaid 
võimalusi. Eesmärgiks on kaotada lüngad 
Euroopa julgeolekuvaldkonnas ning 
töötada selleks välja ja võtta kasutusele 
uuenduslikke IKT lahendusi, mis aitavad 
võidelda raske ja organiseeritud 
kuritegevuse (sh küberkuritegevus) ning 
terrorismi vastu, neid ennetada ja nende 
mõju leevendada, samuti tugevdada meie 
välise maa- ja merepiiri haldust ning olla 
vastupidavam loodus- ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste suhtes, nagu 
metsatulekahjud, maavärinad, 
üleujutused ja tormid. See eesmärk 
hõlmab ka IKT-tehnoloogiate, seadmete 
ja teenuste väljatöötamist küberrünnakute 
ja IKT infrastruktuuri häirete 
ennetamiseks, nendega toimetulekuks ja 

välja jäetud
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nendest taastumiseks, internetis usalduse 
ja turvalisuse loomist ning eraelu 
puutumatuse, identiteedi ja isikuandmete 
kaitsmist. Tegemist on läbiva prioriteediga 
ning seega tuleb eesmärkide saavutamisel 
arvestada eetikat, eraelu puutumatust ja 
kodanike põhiõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 5 – 2. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. osa on välja jäetud.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 5 – 3. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. SÜNERGIA JA VASTASTIKUNE 
TÄIENDAVUS OLEMASOLEVATE 
PROGRAMMIDEGA

välja jäetud

Eespool kirjeldatud teadmis- ja 
innovaatikakogukond täiendaks paljusid 
kõnealust teemat käsitlevaid ELi algatusi.
Arukate turvaliste ühiskondade teadmis-
ja innovaatikakogukond aitab kaasa 
raamprogrammi Horisont 2020 
eesmärkide saavutamisele. Ta arvestab 
tulemusi, mis on saadud paljude 
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kõnealust teemat käsitlevate seitsmenda 
raamprogrammi teadusprojektide abil –
eriti nende abil, mida rahastatakse 
julgeoleku, IKT usaldusväärsuse ja 
turvalisuse, tulevikuinterneti ning 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteaduste valdkonna 
programmide raames. Ta võtab arvesse 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
asjakohaseid tegevusi.
Ta võtab arvesse ka asjaomaste ELi 
ametite, nagu Frontexi (piirijulgeoleku 
valdkonnas), Europoli (võitluses raske 
rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi 
valdkonnas), ENISA (võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas) ja CEPOLi (Euroopa 
Politseikolledž) tööd.
Asjaomane teadmis- ja 
innovaatikakogukond täiendaks neid 
programme, sest keskenduks teadmiste 
kolmnurga erialadevahelisele tegevusele 
ja eriti uuenduslikele toodetele ja 
teenustele ning ettevõtlusalasele 
haridusele.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 5 – 4. osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. JÄRELDUS
Teadmis- ja innovaatikakogukond, mis 
keskendub IKT rollile tehnoloogilise ja 
sotsiaalmajandusliku uuendustegevuse 
vallas ning seab rõhuasetuse asjaomase 
valdkonna hariduse kujundamisele, 
sobiks hästi lahendama eespool 
kirjeldatud probleeme. Ta vastab ka 
strateegilises innovatsioonikavas 

välja jäetud
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sätestatud teadmis- ja 
innovaatikakogukonna teema valiku 
kriteeriumidele:
ta käsitleb Euroopa olulist majandus- ja 
ühiskondlikku probleemi (vajadus 
vähendada julgeolekuvaldkonna lünki 
ning tagada julgeolekuohtude 
ennetamine, võttes arvesse ühiskondlikke 
aspekte) ning aitab täita Euroopa 
2020. aasta tegevuskava ja selle eesmärke 
tööhõive, innovatsiooni, hariduse ja 
sotsiaalse kaasatuse alal;
· selle teadmis- ja innovaatikakogukonna 
sihid ühtivad raamprogrammis Horisont 
2020 kindlaks määratud eesmärkidega ja 
täiendavad teisi ELi kõnealuse valdkonna 
meetmeid;
· ta suudab hankida ärisektori 
investeeringuid ja saavutada nende 
pikaajalise osaluse ning pakub võimalusi 
mitmesuguste uute toodete ja teenuste 
arendamiseks;
· ta avaldab püsivat ja süsteemset mõju, 
mida mõõdetakse uute ettevõtlike haritud 
inimeste, uute tehnoloogiate, ettevõtete ja 
teenuste põhjal. Ta soodustab uue 
tehnoloogia arengut ja sotsiaalseid 
uuendusi;
· ta toetub tugevale teadusbaasile ning 
suudab ühendada haridus- ja 
uuendustegevuse valdkonna sidusrühmi, 
mis muidu ei ühineks, et arendada uusi 
teadmisi, põhimõtteid, ärimudeleid, 
käsitlusviise ja strateegiaid ühiskonna
turvalisuse probleemide lahendamiseks;
· ta aitab kaotada praegu kogu Euroopas 
kõnealuses sektoris valitsevat killustatust 
ja lõhesid;
· ta rakendab süsteemset käsitlusviisi ja 
seega tuleb tal teha erialadevahelist tööd, 
mis hõlmab erinevaid teadusharusid, 
sealhulgas IKT, sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadused, tsiviilkaitse, tervis, 
transport, energia.

Or. en



AM\906377ET.doc 123/131 PE492.619v01-00

ET

Muudatusettepanek 213
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht on välja jäetud.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnaline liikuvus Linnaline liikuvus, arukas ja säästev 
areng

Or. en

Muudatusettepanek 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 1. osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajadust aruka, keskkonnahoidliku ja 
integreeritud transpordi järele loetakse 
üheks tähtsamaks ühiskondlikuks 
küsimuseks, mida käsitletakse 
raamprogrammis Horisont 2020. 2011. 
aasta transpordipoliitika valge raamat 
rõhutab täiendavalt meetmete rakendamise 
vajadust selles valdkonnas järgmisel 
aastakümnel. Linnalise liikuvuse küsimus 

Vajadust aruka, keskkonnahoidliku ja 
integreeritud transpordi järele loetakse 
üheks tähtsamaks ühiskondlikuks 
küsimuseks, mida käsitletakse 
raamprogrammis Horisont 2020. 2011. 
aasta transpordipoliitika valge raamat 
rõhutab täiendavalt meetmete rakendamise 
vajadust selles valdkonnas järgmisel 
aastakümnel. Linnalise liikuvuse küsimus 
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on väga keeruline. Selle raames 
käsitletakse paljusid teemasid, nagu 
transport (sealhulgas uued 
liikuvuspõhimõtted, transpordi 
korraldamine, logistika, 
transpordisüsteemide ohutus ja turvalisus), 
keskkonnaküsimused (kasvuhoonegaaside, 
õhusaaste ja müra vähendamine) ja 
linnaplaneerimine (uued põhimõtted elu- ja 
töökoha lähendamiseks), ning ta avaldab 
olulist majanduslikku ja ühiskondlikku 
mõju (uute ettevõtete loomine, tööhõive, 
sotsiaalne kaasatus, eluaseme- ja 
asukohastrateegiad). Üldeesmärgiks on 
parandada Euroopa kodanike elukvaliteeti, 
arvestades, et järjest enam kodanikke elab 
suurtes valglinnades, kus luuakse suur osa 
Euroopa majanduse rikkusest.

on väga keeruline. Seda tuleks käsitleda 
tõeliselt integreeritud ja tervikliku 
lähenemisviisi kaudu, võttes sõnaselgelt 
arvesse vastastikmõju teiste teemadega 
ruumilises kontekstis. Selle raames 
käsitletakse paljusid teemasid, nagu 
transport (sealhulgas uued 
liikuvuspõhimõtted, transpordi 
korraldamine, logistika, 
transpordisüsteemide ohutus ja turvalisus), 
keskkonnaküsimused (kasvuhoonegaaside, 
õhusaaste ja müra vähendamine) ja 
linnaplaneerimine, linna- ja looduslik 
maastik (uued põhimõtted elu- ja töökoha 
lähendamiseks), kultuuripärand, ning ta 
avaldab olulist majanduslikku ja 
ühiskondlikku mõju (uute ettevõtete 
loomine, tööhõive, sotsiaalne kaasatus, 
eluaseme- ja asukohastrateegiad). 
Üldeesmärgiks on parandada Euroopa 
kodanike elukvaliteeti, arvestades, et järjest 
enam kodanikke elab suurtes valglinnades, 
kus luuakse suur osa Euroopa majanduse 
rikkusest.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 1. osa – esimene lõik – esimene alalõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et linnad ja linnaline liikuvus on osa 
keerulisest süsteemist, mis koosneb 
erinevatest muutujatest, peab kõnealune 
teadmis- ja innovaatikakogukond 
integreeruma territooriumi, demograafia, 
sotsiaalse kaasatuse, majandusdünaamika 
ja kaubandusega ning loodud ressursside 
ja ajalooliste ressurssidega kohandamise, 
nende taastamise ja säilitamisega. 
Teadmiste kolmnurk on sidus ainult siis, 



AM\906377ET.doc 125/131 PE492.619v01-00

ET

kui seda austatakse. 

Or. en

Muudatusettepanek 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 2. osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnalise liikuvuse teadmis- ja 
innovaatikakogukonna eesmärk on tagada 
keskkonnahoidlikum, kaasavam, ohutum ja 
arukam linnalise liikuvuse süsteem.

Linnalise liikuvuse ja aruka ning säästva 
arengu teadmis- ja innovaatikakogukonna 
eesmärk on tagada keskkonnahoidlikum, 
kaasavam, ohutum ja arukam linnalise 
liikuvuse süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 2. osa – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nagu eespool öeldud, on teema 
ühiskondlikust ja avaliku korra seisukohast 
väga tähtis. See on tähtis ka 
sotsiaalmajanduslikust seisukohast, sest 
hõlmab endas SKP ja tööhõive poolest 
olulisi majandussektoreid, nagu 
autotööstus ja ehitus. Peale selle on 
linnaline liikuvus seotud 
keskkonnakaitsestrateegiatega ning 
täielikult kaasatud sotsiaalset tõrjutust, 
asukohta, eluaset ja linnaplaneerimist 
käsitlevatesse meetmesse. 

Nagu eespool öeldud, on teema 
ühiskondlikust ja avaliku korra seisukohast 
väga tähtis. See on tähtis ka 
sotsiaalmajanduslikust seisukohast, sest 
hõlmab endas SKP ja tööhõive poolest 
olulisi majandussektoreid, nagu 
autotööstus ja ehitus. Peale selle on 
linnaline liikuvus seotud 
keskkonnakaitsestrateegiatega ning 
täielikult kaasatud sotsiaalset tõrjutust, 
asukohta, eluaset, linnaplaneerimist ja 
ajalooliste keskuste taaselustamist 
käsitlevatesse meetmesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 2. osa – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnalise liikuvuse teadmis- ja 
innovaatikakogukond on kooskõlas nii 
raamprogrammi Horisont 2020 
prioriteetidega kui ka Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkidega, mis käsitlevad 
arukama, säästvama, vähesema 
süsinikdioksiidiheitega ja kaasavama 
linnaarengu saavutamist. Asjaomane 
teadmis- ja innovaatikakogukond aitaks 
täita kõiki Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärke, edendades näiteks ökotõhusaid 
lahendusi, arukaid IKT-lahendusi 
liikluskorralduses ning tõhusamate ja 
soodsama hinnaga transporditeenuste 
tagamist.

Linnalise liikuvuse ja aruka ning säästva 
arengu teadmis- ja innovaatikakogukond 
on kooskõlas nii raamprogrammi Horisont 
2020 prioriteetidega kui ka Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, mis 
käsitlevad arukama, säästvama, vähesema 
süsinikdioksiidiheitega ja kaasavama 
linnaarengu saavutamist. Asjaomane 
teadmis- ja innovaatikakogukond aitaks 
täita kõiki Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärke, edendades näiteks ökotõhusaid 
lahendusi, arukaid IKT-lahendusi 
liikluskorralduses ning tõhusamate ja 
soodsama hinnaga transporditeenuste 
tagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 2. osa – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnalise liikuvuse teadmis- ja 
innovaatikakogukond on kooskõlas nii 
raamprogrammi Horisont 2020 
prioriteetidega kui ka Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkidega, mis käsitlevad 
arukama, säästvama, vähesema 
süsinikdioksiidiheitega ja kaasavama 
linnaarengu saavutamist. Asjaomane 
teadmis- ja innovaatikakogukond aitaks 
täita kõiki Euroopa 2020. aasta strateegia 

Linnalise liikuvuse ja aruka ning säästva 
arengu teadmis- ja innovaatikakogukond 
on kooskõlas nii raamprogrammi Horisont 
2020 prioriteetidega kui ka Euroopa 
2020. aasta strateegia eesmärkidega, mis 
käsitlevad arukama, säästvama, vähesema 
süsinikdioksiidiheitega ja kaasavama 
linnaarengu saavutamist. Asjaomane 
teadmis- ja innovaatikakogukond aitaks 
täita kõiki Euroopa 2020. aasta strateegia 
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eesmärke, edendades näiteks ökotõhusaid 
lahendusi, arukaid IKT-lahendusi 
liikluskorralduses ning tõhusamate ja 
soodsama hinnaga transporditeenuste 
tagamist.

eesmärke, edendades näiteks ökotõhusaid 
lahendusi, arukaid IKT-lahendusi 
liikluskorralduses ning tõhusamate ja 
soodsama hinnaga transporditeenuste 
tagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 2. osa – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuna linnaline liikuvus on olemuselt 
süsteemne, pakuks selle valdkonna 
teadmis- ja innovaatikakogukond 
innovatsiooniahelas palju 
uuendusvõimalusi, näiteks mitut 
transpordiliiki hõlmavate süsteemide 
arendamine ning arukamad ja säästvamad 
lahendused transpordis.

Linnaline liikuvus ja juurdepääsetavus on 
olemuselt süsteemsed. Linnade keerukus, 
teadmiste kolmnurga sidusus, projektide 
elluviimine selles valdkonnas nõuavad 
ühtset lähenemisviisi. Selle laia valdkonna 
teadmis- ja innovaatikakogukond pakuks 
innovatsiooniahelas palju 
uuendusvõimalusi, näiteks mitut 
transpordiliiki hõlmavate süsteemide 
arendamine, arukamad ja säästvamad 
lahendused transpordis.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 2. osa – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnalise liikuvuse teadmis- ja 
innovaatikakogukond toetub tugevale 
tehnoloogilisele ja tööstusbaasile ning 
pakub võimalusi uute toodete ja teenuste 
arendamiseks, eriti säästva planeerimise ja 
ökotööstuse valdkonnas.

Linnalise liikuvuse ja aruka ning säästva 
arengu teadmis- ja innovaatikakogukond 
toetub tugevale tehnoloogilisele ja 
tööstusbaasile ning pakub võimalusi uute 
toodete ja teenuste arendamiseks, eriti 
säästva planeerimise ja ökotööstuse 
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valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 – 2. osa – kaheksas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Linnalise liikuvuse teadmis- ja 
innovaatikakogukond keskendub nendes 
tegevustes innovatsioonikolmnurgale, mis 
saab kasu eriti EIT kaudu saadavast ELi 
lisatoetusest. Asjaomase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna suurim tegelik 
lisaväärtus on tema kui teadmiste 
kolmnurga kolme osa ühendaja ja 
uuendustegevuse partnerite koostööviiside 
süsteemi muutja tegevus. Teadmis- ja 
innovaatikakogukond käsitleb ka 
inimestest lähtuvaid uuendusi, mis seab 
tema tegevuse keskmesse üliõpilased, 
teadlased ja ettevõtjad, kes on eespool 
nimetatud probleemide lahendamiseks 
väga olulised. Seetõttu pööratakse suurt 
rõhku haridusele/koolitusele, ettevõtlusele 
ja tulemuste rakendamisele, nagu kohalike 
ja piirkondlike asutuste 
linnatranspordispetsialistide oskuste ja 
teadmiste arendamine (elukestev õpe / 
personalivahetusprogrammid / kutsealane 
koolitus), ettepanekute tegemine 
konkreetsete linnalise liikuvuse alaste 
kõrgharidusprogrammide loomiseks 
(suvekursused/vahetusprogrammid), 
uuenduslike transpordipõhimõtete edukas 
turuletoomine (ülikoolide ja 
teadusasutustega seonduvate ja nendest 
alustavate ettevõtete toetamine jne). 
Asjaomase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna abil saab tugevdada 
ühispaiknemise põhimõtet, sest sellel 
teemal on mõistagi oluline kohalik ja 

Linnalise liikuvuse ja aruka ning säästva 
arengu teadmis- ja innovaatikakogukond 
keskendub nendes tegevustes 
innovatsioonikolmnurgale, mis saab kasu 
eriti EIT kaudu saadavast ELi lisatoetusest.
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piirkondlik mõõde.

Kõik juurdepääsetavus- ja 
liikuvusprojektid peavad võtma arvesse 
territooriumi mõõdet, 
majandusdünaamikat, demograafilist ja 
rahvastikumõju, linnakeskkonna 
säilitamist ja majanduslike ning 
kultuuriliste ressursside ligimeelitamise 
suutlikkust.
Asjaomase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna suurim tegelik 
lisaväärtus on tema kui teadmiste 
kolmnurga kolme osa ühendaja ja 
uuendustegevuse partnerite koostööviiside 
süsteemi muutja tegevus. Teadmis- ja 
innovaatikakogukond käsitleb ka 
inimestest lähtuvaid uuendusi, mis seab 
tema tegevuse keskmesse üliõpilased, 
teadlased ja ettevõtjad, kes on eespool
nimetatud probleemide lahendamiseks 
väga olulised. Seetõttu pööratakse suurt 
rõhku haridusele/koolitusele, ettevõtlusele 
ja tulemuste rakendamisele, nagu kohalike 
ja piirkondlike asutuste 
linnatranspordispetsialistide oskuste ja 
teadmiste arendamine (elukestev õpe / 
personalivahetusprogrammid / kutsealane 
koolitus), ettepanekute tegemine 
konkreetsete linnalise liikuvuse alaste 
kõrgharidusprogrammide loomiseks 
(suvekursused/vahetusprogrammid), 
uuenduslike transpordipõhimõtete edukas 
turuletoomine (ülikoolide ja 
teadusasutustega seonduvate ja nendest 
alustavate ettevõtete toetamine jne). 
Asjaomase teadmis- ja 
innovaatikakogukonna abil saab tugevdada 
ühispaiknemise põhimõtet, sest sellel 
teemal on mõistagi oluline kohalik ja 
piirkondlik mõõde.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Philippe Lamberts
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht 7 (uus) Biomimetism
Biomimetism ja bioinspiratsioon saavad 
olla innovaatiliste materjalide ja 
süsteemide kujundamise vahendid. 
Looduses esinevad materjalid ühendavad 
mitmeid inspireerivaid omadusi, nagu 
keerukus, miniaturisatsioon, hierarhilised 
organisatsioonid, hübridatsioon, 
vastupanu ja kohanemisvõime. Nende 
põhikomponentide ja ülesehituse 
põhimõtete selgitamine, mille evolutsioon 
on välja valinud, et pakkuda välja 
usaldusväärsemaid, tõhusamaid ja 
keskkonnahoidlikumaid materjale, nõuab 
multidistsiplinaarset lähenemisviisi.
Biomimeetiline ja bioinspireeritud 
lähenemisviis materjalidele on üks 
eelseisvate aastate kõige paljulubavamaid 
teaduslikke ja tehnoloogilisi väljakutseid. 
Bioinspireeritud materjalidest ja 
süsteemidest, kohanemisvõimelistest 
materjalidest, nanomaterjalidest, 
hierarhiliselt struktureeritud 
materjalidest, kolmemõõtmelistest 
komposiitidest, keskkonnanõuetele 
vastavatest materjalidest jne peaks saama 
oluline tegevus kõrgtehnoloogia 
valdkonnas. Bioinspireeritud selektiivsed 
multifunktsionaalsed materjalid koos 
seotud omadustega (nt eraldamine, 
adsorptsioon, katalüüs, tajumine, 
biotajumine, kuvamine, multiteraapia) 
tõusevad lähitulevikus esile.
Juba on olemas suurenev vajadus 
biomimeetiliste ja bioinspireeritud 
materjalide järele, sest lahendused jäävad 
alati piiratuks uusi tehnilisi, 
majanduslikke või ökoloogilisi 
arengusuundi ja nõudeid silmas pidades. 
Biomimetismi ja materjalide valdkond 
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asub bio- ja materjaliteaduste, keemia ja 
füüsika ning biotehnoloogia ja 
informatsioonitehnoloogia piirialal; see 
kujutab endast olulist rahvusvahelist 
konkurentsil põhinevat teadusuuringute 
ja innovatsiooni sektorit käesoleval uuel 
sajandil.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teabeleht 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabeleht 8 (uus) Säästev ehitamine ja 
nullenergiahooned
Euroopa ehitussektor seisab silmitsi üha 
kasvavate probleemidega. Ühiskondlikud 
arengusuundumused, nagu vananev ja 
kasvav rahvastik tingivad nõudmise 
suurema mugavuse, parema liikuvuse ja 
suurema ohutuse ning turvalisuse järele. 
Lisaks on märkimisväärne ehitussektori 
mõju keskkonnale ja säästvale arengule. 
Hoonetega on seotud 40% ELi 
energianõudlusest. Ehitussektor kasutab 
rohkem toorainet kui mis tahes muu 
sektor; ehitatud keskkonna loomine ja 
toimimine tingib loodusvarade olulist 
tarbimist.

Or. en


