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Muudatusettepanek 222
Jean-Pierre Audy

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 7 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni, mille Euroopa Liit 
ratifitseeris 23. detsembril 2010. aastal,

Or. en

Muudatusettepanek 223
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liitu saama maailma 
juhtivaks konkurentsivõimeliseks 
teadmistepõhiseks majanduseks, kaasa 
arvatud tööstusvaldkonnas. Eriti 
tippkeskused ja eesliini teadusuuringud 
on ülimalt tähtsad, et ligi meelitada 
täiendavaid erainvesteeringuid 
teadusuuringutesse ja stimuleerida 
majanduskasvu, muutes liidu 
konkurentsivõimelisemaks ja kiirendades 
liidu üleminekut teadmusühiskonnaks.
Nende eesmärkide saavutamiseks peab liit 
kasutama teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust.
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Or. en

Muudatusettepanek 224
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus nais- ja meesteadlased
saavad vabalt liikuda võrdse õigusliku ja 
erialase kohtlemise tingimustes, ning
teaduslikud teadmised ja tehnoloogia 
ringlevad vabalt, ning ärgitada liitu saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 
tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust, pidades silmas vajadust 
kujundada välja Euroopa teadlase 
elukutse.

Or. it

Muudatusettepanek225
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liit tahab tugevdada oma teaduslikku ja 
tehnoloogilist baasi, luues selleks Euroopa 
teadusruumi, kus teadlased, teaduslikud 
teadmised ja tehnoloogia ringlevad vabalt, 
ning ärgitada liitu saama 
konkurentsivõimelisemaks, kaasa arvatud 

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

tööstusvaldkonnas. Nende eesmärkide 
saavutamiseks peab liit kasutama 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust ja 
tutvustamistegevust, edendama 
rahvusvahelist koostööd, tulemusi levitama 
ja optimeerima ning ärgitama koolitust ja 
liikuvust. Liidu eesmärk on kasutada 
rahaliste vahendite õige jagamise abil 
võimalikult hästi ära liikmesriikide 
intellektuaalne potentsiaal.

Or. pl

Selgitus

Intellektuaalne potentsiaal on jaotunud ühtlaselt üle liidu, tegelik uurimispotentsiaal aga 
mitte.

Muudatusettepanek 226
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 228
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Samuti on liidul eesmärk tagada liidu 
tööstuse konkurentsivõimelisuseks 
vajalikud tingimused. Selleks on vaja 
edendada innovatsiooni, teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise poliitika 
tööstusliku potentsiaali ärakasutamist.

(2) Samuti on liidul eesmärk tagada liidu 
tööstuse konkurentsivõimelisuseks 
vajalikud tingimused. Selleks on vaja 
edendada innovatsiooni, teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise poliitika 
olemasoleva tööstusliku potentsiaali 
ärakasutamist nii, et oleks võimalik jõuda 
liidu deindustrialiseerimise ja nö 
kolmanda tööstusrevolutsioonini.

Or. pl
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Selgitus

Pärast töötleva tööstuse väljaviimise Euroopast, peamiselt Kaug-Idasse, ootab liit uut 
tööstusrevolutsiooni.

Muudatusettepanek 229
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3%ni sisemajanduse koguproduktist (SKP), 
töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Liidu 
eelarve peaks peegeldama seda 
edasipüüdlikku eesmärki, tehes radikaalse 
nihke tulevikku suunatud investeeringute 
rahastamise suunas, nagu teadus- ja 
arendustegevus, ning see peaks olema 
selgesti nähtav liidu teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni 
rahastamise olulises suurendamises 
võrreldes 2013. aasta 
rahastamistasemega. Sellega seoses on 
juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
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tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni.

Or. en

Selgitus

Et saavutada edasipüüdlikud Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid lahendada suured 
probleemid ja leida väljapääs praegusest majanduskriisist, ei ole väljapakutud 80 miljardi 
euro suurune eelarve programmile „Horisont 2020” piisav ja ei täida Euroopa Parlamendi 
lubadust eraldada programmile 100 miljardit eurot. Pakutud eelarve kujutab endast ainult 
mõõdukat suurenemist (ligikaudu 6%) võrreldes 7. raamprogrammi rahastamistasemega 
2013. aastal.

Muudatusettepanek 230
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist 
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 

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

on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni, 
edendades ühtlasi ärialaseid 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
tehtavaid investeeringuid ning toetades 
tehnoloogilisi ja rakenduslikke 
teadusuuringuid, katseliine, toodete 
varaseid valideerimismeetmeid ja 
esmatootmist võtmetehnoloogiates.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist 
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 

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

innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni
teadlaste, nais- ja meesteadurite heaks, et 
nad saaksid teha maailmatasemel 
teadustööd ning tagada kvaliteetne ja 
kõrgeimal tasemel innovatsioon.

Or. it

Muudatusettepanek 232
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist 
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 

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

lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni.
Innovatsiooni- ja ühtekuuluvuspoliitika 
paremaks seostamiseks tuleks tagada 
tööstuse konkurentsivõime toetamise 
kasutamine arukas spetsialiseerumises, 
millega kaasnevad kapitali 
investeeringute kulude vajadused. See 
võimaldab tasakaalustada maailma teatud 
piirkondade algatusi, mis on muutunud 
tööstusinvesteeringute jaoks 
ligitõmbavamaks kui Euroopa.

Or. fr

Muudatusettepanek 233
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liit tahab ellu viia Euroopa 2020. aasta 
strateegia, milles on sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärgid, tõstes esile teadusuuringute ja 
innovatsiooni kui sotsiaalse ja 
majandusliku õitsengu ning 
keskkonnasäästu peamiste mõjurite rolli 
ning võttes eesmärgi suurendada teadus- ja 
arendustegevuse rahastamist 2020. aastaks 
3 %ni sisemajanduse koguproduktist 
(SKP), töötades ühtlasi välja innovatsiooni 
intensiivsust kajastava näitaja. Sellega 
seoses on juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 

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

liikmesriike suurendama järkjärgult oma 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni eelarvet, määrates selleks 
keskmiselt teatud miinimumprotsendi oma 
SKPst; üks võimalus seda eelarve 
suurendamist soodustada oleks siduda 
raamprogrammis „Horisont 2020” ja selle 
kavades osalemise miinimumtingimused 
selle nõude täitmisega liikmesriikide 
poolt, kus on taotlejate juriidiliste isikute 
registreeritud asukoht, mis toetaks 
tipptulemusi ja kokkuvõttes riikide 
võrdõiguslikkust. Sellega seoses on 
juhtalgatusega „Innovatiivne liit” 
sätestatud strateegiline ja lõimitud 
teadusuuringute ja innovatsioonikäsitlus, 
mis hõlmab raamistikku ja eesmärke, 
millest tuleks liidus teadusuuringute ja 
innovatsiooni tulevases rahastamises 
lähtuda. Teadusuuringud ja innovatsioon 
on tähtsad tegurid ka teistes Euroopa 
2020. aasta strateegia juhtalgatustes, 
eelkõige juhtalgatustes „Ressursitõhus 
Euroopa”, „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika” ja „Euroopa digitaalne 
tegevuskava”. Peale selle on Euroopa 
2020. aasta strateegia teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud eesmärkide 
saavutamiseks tähtis roll 
ühtekuuluvuspoliitikal, mis suurendab 
võimekust ja aitab jõuda tipptasemeni.

Or. es

Selgitus

Selle põhjenduse lisamisega seatakse eesmärgiks kehtestada keskpikas perspektiivis nõue, et 
liikmesriigid investeerivad teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni, mis kuulub 
miinimumtingimuste hulka, mille täitmist nõutakse selleks, et osaleda raamprogrammi 
„Horisont 2020” meetmetes, mis võrdsustab kõikide liikmesriikide tipptasemed.

Muudatusettepanek 234
Gunnar Hökmark

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 235
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3



PE492.656v01-00 14/181 AM\906699ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 236
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 237
Ioannis A. Tsoukalas

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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(5) Euroopa Parlament nõudis oma (5) Euroopa Parlament nõudis oma 
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11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 
Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 
juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamise tulemusena selgunud 
olulistele õppetundidele ning toetas 
27. septembri 2011. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku.

11. novembri 2010. aasta resolutsioonis
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 
Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 
juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis
tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamise tulemusena selgunud 
olulistele õppetundidele ning toetas 
27. septembri 2011. aasta resolutsioonis
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku.
Programmile „Horisont 2020” peaks 
seetõttu tagama olulise eelarve 
suurendamise võrreldes seitsmenda 
raamprogrammiga, sealhulgas vähemalt 
5% ühise põllumajanduspoliitika 2014.–
2020. aasta eelarvest ülekandmine.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 
Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 
juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamise tulemusena selgunud 
olulistele õppetundidele ning toetas 
27. septembri 2011. aasta resolutsioonis8

teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise ühist strateegilist raamistikku.

(5) Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise radikaalset lihtsustamist, 
rõhutas 12. mai 2011. aasta resolutsioonis 
juhtalgatuse „Innovatiivne liit” tähtsust 
Euroopa muutmisel kriisijärgses maailmas, 
juhtis 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis 
tähelepanu seitsmenda raamprogrammi 
vahehindamise tulemusena selgunud 
olulistele õppetundidele ning toetas 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamise üldist raamistikku, kutsudes 
samas oma 27. septembri 2011. aasta 
resolutsioonis kahekordistama eelarvet 
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võrreldes seitsmenda raamprogrammiga.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Oma 11. novembri 2010. aasta 
resolutsioonis väljendas Euroopa 
Parlament ühtlasi oma reservatsiooni 
eetikale, julgeolekule ja kaitsele mõju 
avaldavate projektide väljavalimise kohta 
liikmesriikide esindajate komiteede poolt 
arvamuse esitamise õigusliku nõude 
kaotamise suhtes.

Or. en

Selgitus

See õiguslik nõue, mis on kohaldatav 7. raamprogrammi raames ja mida toetab Euroopa 
Parlament 11. novembri 2010. aasta resolutsiooniga, on ühtlasi seotud ELi põhimõttega 
austada liikmesriikide kultuurilist mitmekesisust ja eetilisi valikuid, mida tuleb võtta arvesse 
asjaomase rahastamise jagamisel, ja lihtsustab parimal viisil teabevoogu Euroopa 
Parlamenti ja üldsusele, tagades seega läbipaistvuse.

Muudatusettepanek 241
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Parlamendi 12. mai 2011. 
aasta resolutsioon juhtalgatuse 
„Innovatiivne liit” kohta rõhutab, kui 
tähtis on kiirendada innovatsiooni, et 
saavutada lahendused ühistele suurtele 
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ühiskondlikele probleemidele, millega 
Euroopa ühiskond silmitsi seisab, nimelt:
- toimuvad demograafilised muutused: 
vananev ühiskond, suurenev rahvaarv 
maailmas (toitumine, tervis, haiguste 
ennetamine), linnastumine, sotsiaalne 
sidusus ja ränne;
- üleminek (bioloogiliste ja 
mittebioloogiliste) ressursside 
jätkusuutlikule kasutusele: kliimamuutus, 
taastuvenergia ja energiatõhusus, 
ressursitõhusus, veepuudus, üleujutused 
ning püüded säilitada või asendada 
otsakorral olevaid tooraineid;
- tugev, stabiilne, õiglane ja 
konkurentsivõimeline majanduslik baas: 
majanduse taastumine, teadmistepõhise 
ühiskonna rakendamine ning ELi 
konkurentsivõime ja tööhõive tõstmine.
Need kolm ühiskondlikku probleemi on 
omavahel seotud ja hõlmavad kõiki 
probleeme, mida on mainitud „Horisont 
2020” teise samba all.

Or. en

Muudatusettepanek242
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Programmi „Horisont 2020” 
tulevaste lahenduste üheks oluliseks 
proovikiviks on toimuvad 
kliimamuutused, mistõttu tuleb erilist 
tähelepanu pöörata klimatoloogilistele 
teadusuuringutele, et selgitada välja 
muutuste põhjused ning ennetada nende 
muutuste tagajärgi optimaalse 
kohandumise võimaluste määratlemise 
kaudu.
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Or. pl

Selgitus

Eesmärk on paremini tundma õppida kliimamuutuste põhjusi, et ennetada nende muutuste 
tagajärgi ning rajada teed vajalikele kohandumisinvesteeringutele.

Muudatusettepanek 243
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” tegi 
komisjon ettepaneku kasutada ühist 
strateegilist teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamistikku, et tegeleda 
valdkondadega, mis kuuluvad aastatel 
2007–2013 teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni raamprogrammi 
innovatsiooniosa ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
alla, ning täita Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärk suurendada teadus- ja 
arendustegevusele tehtavaid kulutusi 
2020. aastaks 3 %ni SKPst. Selles teatises 
lisas komisjon liidu rahastamiskavadesse 
ka kliimamuutuse põhiteemad ja kohustus
suunama vähemalt 20 % liidu eelarvest 
kliimaga seotud projektidele. 
Kliimameetmed ja ressursitõhusus on 
vastastikku toetavad eesmärgid 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Nende 
mõlemaga seotud erieesmärke tuleks 
täiendada muude programmi „Horisont 
2020” eri eesmärkide kaudu. Sellest 
tulenevalt eeldatakse, et vähemalt 60 %
programmi „Horisont 2020” 
kogueelarvest peaks olema seotud 
jätkusuutliku arenguga. Samuti 
eeldatakse, et kliimaga seotud kulutused, 
sealhulgas vastastikku kooskõlas olevad 

(10) Teatises „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” tegi 
komisjon ettepaneku kasutada ühist 
strateegilist teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamistikku, et tegeleda 
valdkondadega, mis kuuluvad aastatel 
2007–2013 teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni raamprogrammi 
innovatsiooniosa ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
alla, ning täita Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärk suurendada teadus- ja 
arendustegevusele tehtavaid kulutusi 
2020. aastaks 3%ni SKPst. Selles teatises 
lisas komisjon liidu rahastamiskavadesse 
ka kliimamuutuse põhiteemad ja kohustuse
suunata vähemalt 20% liidu eelarvest 
kliimaga seotud projektidele. 
Kliimameetmed ja ressursitõhusus on 
vastastikku toetavad eesmärgid 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Nende 
mõlemaga seotud erieesmärke tuleks 
täiendada muude programmi „Horisont 
2020” eri eesmärkide kaudu.
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meetmed ressursitõhususe 
suurendamiseks, peaksid eelarvet ületama 
35 %. Komisjon peaks andma teavet 
kliimamuutustega seoses seatud 
eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse ulatuse ja sellekohaste tulemuste 
kohta. Programmi „Horisont 2020” 
kohaseid kliimakulutusi tuleks jälgida 
kooskõlas kõnealuses teatises esitatud 
metoodikaga.

Or. de

Muudatusettepanek 244
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” tegi komisjon 
ettepaneku kasutada ühist strateegilist 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamistikku, et tegeleda valdkondadega, 
mis kuuluvad aastatel 2007–2013 
teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni raamprogrammi 
innovatsiooniosa ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
alla, ning täita Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärk suurendada teadus- ja 
arendustegevusele tehtavaid kulutusi 
2020. aastaks 3 %ni SKPst. Selles teatises 
lisas komisjon liidu rahastamiskavadesse 
ka kliimamuutuse põhiteemad ja kohustus
suunama vähemalt 20 % liidu eelarvest 
kliimaga seotud projektidele. 
Kliimameetmed ja ressursitõhusus on 
vastastikku toetavad eesmärgid 
jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Nende 
mõlemaga seotud erieesmärke tuleks 
täiendada muude programmi „Horisont 
2020” eri eesmärkide kaudu. Sellest 

Teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” tegi komisjon 
ettepaneku kasutada ühist strateegilist 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamistikku, et tegeleda valdkondadega, 
mis kuuluvad aastatel 2007–2013 
teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi, konkurentsivõime ja 
innovatsiooni raamprogrammi 
innovatsiooniosa ning Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
alla, ning täita Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärk suurendada teadus- ja 
arendustegevusele tehtavaid kulutusi 
2020. aastaks 3%ni SKPst. Selles teatises 
lisas komisjon liidu rahastamiskavadesse 
ka kliimamuutusega seotud probleemid ja 
kohustuse suunata vähemalt 20% liidu 
eelarvest kliima- ja energiapaketiga
seotud projektidele. Selle valdkonna 
meetmed ja ressursitõhusus on vastastikku 
toetavad eesmärgid jätkusuutliku arengu 
saavutamiseks, st sellise arengu 
saavutamiseks, mis arvestab 
ühiskondlikku sidusust, ökoloogiat ja 
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tulenevalt eeldatakse, et vähemalt 60 %
programmi „Horisont 2020” kogueelarvest 
peaks olema seotud jätkusuutliku arenguga. 
Samuti eeldatakse, et kliimaga seotud 
kulutused, sealhulgas vastastikku 
kooskõlas olevad meetmed 
ressursitõhususe suurendamiseks, peaksid 
eelarvet ületama 35 %. Komisjon peaks 
andma teavet kliimamuutustega seoses 
seatud eesmärkide saavutamiseks kasutatud 
toetuse ulatuse ja sellekohaste tulemuste 
kohta. Programmi „Horisont 2020” 
kohaseid kliimakulutusi tuleks jälgida 
kooskõlas kõnealuses teatises esitatud 
metoodikaga.

konkurentsivõimelist majandust. Nende 
mõlemaga seotud erieesmärke tuleks 
täiendada muude programmi „Horisont 
2020” eri eesmärkide kaudu. Sellest 
tulenevalt eeldatakse, et vähemalt 60%
programmi „Horisont 2020” kogueelarvest 
peaks olema seotud jätkusuutliku arenguga. 
Samuti eeldatakse, et kliimamuutuse 
tagajärgedega seotud kulutused, 
sealhulgas vastastikku kooskõlas olevad 
meetmed ressursitõhususe suurendamiseks, 
peaksid eelarvet ületama 35%. Komisjon 
peaks andma teavet kliimamuutustega 
seoses seatud eesmärkide saavutamiseks 
kasutatud toetuse ulatuse ja sellekohaste 
tulemuste kohta. Programmi „Horisont 
2020” kohaseid kliimakulutusi tuleks 
jälgida kooskõlas kõnealuses teatises 
esitatud metoodikaga.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanekus sätestatakse eesmärgid, millele liidu eelarvest suunatakse nii palju 
vahendeid tasakaalustatud arengu tagamiseks.

Muudatusettepanek 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust,
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
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tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Kuna liidu 
lisandväärtus seisneb peamiselt 
konkurentsieelsete, riikidevaheliste ja 
ühiste teadusuuringute rahastamises, mis 
peaks moodustama programmi „Horisont 
2020” keskme, tuleb ühtlasi keskenduda 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Seega peaks 
programm „Horisont 2020” toetama 
teadus- ja innovatsiooniahela kõiki etappe, 
kaasates alusuuringuid, 
rakendusuuringuid, teadmussiiret, 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. „Horisont 2020” peaks 
rakendama astmelist skaalat, mille 
kohaselt mida lähemal on toetatav tegevus 
turule, seda väiksem peaks olema osa, 
mida rahastab „Horisont 2020”, ja seda 
suurem peaks olema osa, mis peaks 
meelitama ligi rahastamist teistest 
allikatest, nagu struktuurifondid, 
riiklik/piirkondlik rahastamine või 
erasektor. Programmi „Horisont 2020” 
prioriteete tuleks toetada ka Euratomi 
asutamislepingu kohase tuumauuringute ja 
koolituse programmi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont
2020” (edaspidi „programm „Horisont 

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
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2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Kuna liidu 
lisandväärtus seisneb peamiselt 
konkurentsieelsete, riikidevaheliste ja 
ühiste teadusuuringute rahastamises, mis 
peaks moodustama programmi „Horisont 
2020” keskme, tuleb keskenduda ka 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Seega peaks 
programm „Horisont 2020” toetama 
teadus- ja innovatsiooniahela kõiki etappe, 
kaasates alusuuringuid, 
rakendusuuringuid, teadmussiiret, 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni. „Horisont 2020” peaks 
andma tõuke märkimisväärsele 
võimendumisefektile teistest allikatest,
kusjuures tegevused, mis on turule 
lähemal, peaksid meelitama ligi 
rahastamist struktuurifondidest, 
riiklikku/piirkondlikku rahastamist ja 
rahastamist erasektorist. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Teadus- ja arendustegevusele tuleks pakkuda sujuvat toetust, kuid hoida tuleks õiget 
tasakaalu. Programmi „Horisont 2020” keskmesse peaksid jääma riikidevahelised, ühised 
konkurentsieelsed teadus- ja arendustegevuse projektid, samas peaks kõnealuste projektide 
tulemustel oleks tegelik mõju ja neid tuleks paremini kasutada uute toodete ja teenuste 
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loomiseks, et aidata lahendada ühiskonnaprobleeme ja kasutada ära majanduslikke 
võimalusi. Mida lähemale turule on tegevus, seda vähem rahastamist on vaja ja seda vähem 
soovitav on see „Horisont 2020-st”, arvestades ka rahastamise suurust, mis on seda liiki 
tegevustega seotud.

Muudatusettepanek 247
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, 
samuti mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme 
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
eesliiniuuringuid ja eesrindlikku 
uurimistööd ning turule lähimaid tegevusi, 
samuti mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.
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Or. en

Muudatusettepanek 248
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna tipptaseme
soodustamine, et toetada ettevõtlust, 
sealhulgas väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid (VKEd) ja innovatsiooni, ning 
ühiskonnaprobleemide lahendamine, et 
tegeleda otseselt Euroopa 2020. aasta 
strateegias nimetatud probleemidega, 
toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. Programm 
„Horisont 2020” peaks toetama 
innovatsiooniahela kõiki etappe, eelkõige 
turule lähimaid tegevusi, kaasates 
uuenduslikke rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele kuni nende
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

(11) Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammis „Horisont 
2020” (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) keskendutakse kolmele 
prioriteedile: tipptasemel teaduse tegemine, 
et tõsta liidu teadusvaldkonna tipptaset 
maailmas, tööstusvaldkonna ülemaailmse 
liidripositsiooni soodustamine, et toetada 
ettevõtlust, sealhulgas väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) ja 
innovatsiooni, ning ühiskonnaprobleemide 
lahendamine, et tegeleda otseselt Euroopa 
2020. aasta strateegias nimetatud 
probleemidega, toetades kõiki tegevusi teel 
teadusuuringutest turuni. „Horisont 2020” 
peaks toetama innovatsiooniahela kõiki 
etappe, eelkõige turule lähimaid tegevusi, 
kaasates uuenduslikke 
rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni, ning sellega püütakse 
rahuldada liidu paljude erinevate 
poliitikavaldkondade vajadusi 
teadusuuringute järele, keskendudes 
toetatud tegevuste tulemusena tekkinud 
teadmiste võimalikult laialdasele 
kasutamisele ja levitamisele teaduslike ja 
innovaatiliste tulemuste, artefaktide, 
meetodite ja menetluste kujul kuni nende 
äriotstarbelise kasutamiseni. Programmi 
„Horisont 2020” prioriteete tuleks toetada 
ka Euratomi asutamislepingu kohase 
tuumauuringute ja koolituse programmi 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Konsensuspõhise ja 
probleemiderohkema teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni vahel 
õige tasakaalu tagamiseks peaks vähemalt 
35% puhul ühiskonnaprobleemide ja 
tööstusalase liidripositsiooni eelarvest 
järgima alt üles lähenemisviisi, luues 
avatud konkursikutsed, ilma et konkursi 
teemad oleks ette kindlaks määratud, 
avatuna igat liiki osalejatele. Pealegi 
tuleks leida õige tasakaal väiksemate ja 
suuremate projektide vahel 
ühiskonnaprobleemide ning progressi 
võimaldava ja tööstustehnoloogia 
valdkonnas, võttes arvesse konkreetset 
sektori struktuuri ning tegevuse, 
tehnoloogia ja teadusuuringute maastiku 
tüüpi.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Kuigi liidu lisandväärtus seisneb 
peamiselt konkurentsieelsete, 
riikideüleste, ühiste teadusuuringute 
rahastamises, mis programmis „Horisont 
2020” peaks saavutama vähemalt 
seitsmenda raamprogrammi taseme, on 
vaja pöörata erilist tähelepanu nihkele 
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innovatsiooni rahastamise suunas 
„Horisont 2020” raames. Vahend „Kiirtee 
innovatsioonile” tagab kiirendatud 
valimisprotsessi ja oma otstarbele vastavat 
ülesehitust, et tagada uuenduslike 
projektide kiire realiseerimine. „Horisont 
2020” peaks toetama innovatsiooniahela 
kõiki etappe, hõlmates uuenduslikke 
rahastamisvahendeid, samuti 
mittetehnoloogilist ja sotsiaalset 
innovatsiooni.

Or. en

Selgitus

Tähtis on anda sujuvat toetust teadus- ja arendus- ning innovatsioonitegevusele, et tagada 
tulemuslik teadmus- ja tehnoloogiasiire, kuid samas tuleks säilitada õige tasakaal. 
Programmi „Horisont 2020” keskmesse peaksid jääma riikidevahelised, ühised 
konkurentsieelsed teadus- ja arendustegevuse projektid, samas tuleks rohkem teha selleks, et 
tagada, et kõnealuste projektide tulemustel oleks tegelik mõju ja neid kasutataks uute toodete 
ja teenuste loomiseks, et aidata lahendada ühiskonnaprobleeme ja kasutada ära 
majanduslikke võimalusi.

Muudatusettepanek 251
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 
jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 
eesmärkide saavutamisele (sh 
ühiskonnaprobleemide lahendamine), 
ühendades teadusuuringud, hariduse ja 
innovatsiooni. Selleks et tagada 
vastastikune täiendavus kogu programm 
„Horisont 2020” ulatuses ning vahendite 
piisav kasutamine, tuleks Euroopa 

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 
jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 
eesmärkide saavutamisele (sh 
ühiskonnaprobleemide lahendamine), 
ühendades teadusuuringud, hariduse ja 
innovatsiooni. Et hinnata teadmis- ja 
innovaatikakogukondade lisandväärtust 
võrreldes teiste avaliku ja erasektori 
partnerluste liikidega, peaks komisjon 
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Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
rahalist toetust anda kahe eraldisena, 
millest teine vaadatakse läbi.

korraldama kõikide tema eri 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmide alusel asutatud avaliku ja 
erasektori partnerluse liikide 
laiahaardelise hindamise, et 
ratsionaliseerida ja lihtsustada 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
maastikku tulevases raamprogrammis. 
Hinnatakse kõige tõhusamat, avatumat ja 
läbipaistvamat ülesehitus- ja 
juhtimismudelit, tagamaks, et osaleb suur 
hulk erinevaid asjaomaseid sidusrühmi ja 
osalejaid, sealhulgas eelkõige ülikoolid, 
teadusorganisatsioonid ja VKEd.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 
jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 
eesmärkide saavutamisele (sh 
ühiskonnaprobleemide lahendamine), 
ühendades teadusuuringud, hariduse ja 
innovatsiooni. Selleks et tagada 
vastastikune täiendavus kogu programm 
„Horisont 2020” ulatuses ning vahendite 
piisav kasutamine, tuleks Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
rahalist toetust anda kahe eraldisena, 
millest teine vaadatakse läbi.

(13) Teadusuuringute, hariduse ja 
innovatsiooni teadmiste kolmnurgas 
peaksid Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi alla kuuluvad 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad aitama 
jõuliselt kaasa programmi „Horisont 2020” 
eesmärkide saavutamisele (sh 
ühiskonnaprobleemide lahendamine), 
ühendades teadusuuringud, hariduse ja 
innovatsiooni. EIT on „Horisont 2020” 
raamistikus ainus vahend, millel on tugev 
rõhuasetus teadmiste kolmnurga 
haridusmõõtmele ja mis lubab lahendada 
nn Euroopa paradoksi ettevõtlushariduse 
abil, mis viib uuenduslike, teadmuspõhiste 
alustavate ettevõtete ja teadusasutuse 
baasil tegutsevate ettevõtete loomiseni. 
Selleks et tagada vastastikune täiendavus 
kogu programm „Horisont 2020” ulatuses 
ning vahendite piisav kasutamine, tuleks 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
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Tehnoloogiainstituudi rahalist toetust anda 
kahe eraldisena, millest teine vaadatakse 
läbi üldise EIT ja üksikute teadmis- ja 
innovaatikakogukondade tulemuslikkuse 
põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Programm „Horisont 2020” peaks 
aitama kaasa Euroopa 
innovatsioonipartnerluste eesmärkide 
saavutamisele kooskõlas juhtalgatusega 
„Innovatiivne liit”, koondades kõik teaduse 
ja innovatsiooni kogu toimeahela 
asjaomased osalejad, et vahendeid ja 
algatusi tõhustada, lihtsustada ja paremini 
koordineerida.

(14) Programm „Horisont 2020” peaks 
aitama kaasa Euroopa 
innovatsioonipartnerluste eesmärkide 
saavutamisele kooskõlas juhtalgatusega 
„Innovatiivne liit”, koondades kõik teaduse 
ja innovatsiooni kogu toimeahela 
asjaomased osalejad, pöörates erilist 
tähelepanu väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEd), väikeste ja 
keskmise suurusega ülikoolide ning 
väikesemahuliste teaduskeskuste ja 
kodanikuühiskonna kaasamisele, et 
vahendeid ja algatusi tõhustada, lihtsustada 
ja paremini koordineerida.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Üks programm „Horisont 2020” 
tähtsaid eesmärke on lihtsustamine, mis 
peaks täiel määral kajastuma selle 

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

ülesehituses, eeskirjades, finantshalduses ja 
rakendamises. Programmiga 
„Horisont 2020” tuleks püüda saavutada 
ülikoolide, uurimiskeskuste, tööstuse ja 
eriti VKEde suur osalus, kelle osalusmäär 
teadusuuringute tegevuskavades on 
rakendatud meetmetest hoolimata endiselt 
liiga madal, ning tuleks olla avatum uutele 
osalejatele, eelkõige kodanike 
ühendustele. Nimetatud raamprogramm
ühendab ühes ühises strateegilises 
raamistikus kogu teadusuuringute ja 
innovatsiooni toetuse (sh tõhusad 
lihtsustatud toetusviisid) ning selle 
osalemiseeskirjade põhimõtteid 
kohaldatakse kõikidele programmi 
meetmetele. Lihtsamad rahastamiseeskirjad 
peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja aitama kaasa 
finantsvigade vähendamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 255
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

peaksid vähendama osalemisega seotud 
halduskulusid ja aitama kaasa 
finantsvigade ennetamisele ning 
vähendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades samme liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni edasise 
hajutamise suunas, tuleks määrata 
kindlaks hajutamise meetod ja ulatus 
kooskõlas sõltumatu mõjuhinnangu 
tulemustega, mis hindab erinevaid 
hajutamise vorme, nagu ühised 
tehnoloogiaalgatused, avaliku ja 
erasektori partnerlused või 
teadusuuringute täitevasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Pühendatud kiirmenetlustega 
avatud konkursikutseid tuleks laiendada 
koostööl põhinevale teadus- ja 
arendustegevusele teatavates ajaliselt 
kriitilistes valdkondades, et kiirendada 
teadustöö tulemuste kasutuselevõtmist ja 
tagada, et võimalusi realiseeritakse seal, 
kus kiirus on eriti tähtis.
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Or. en

Muudatusettepanek 258
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades komisjoni kavatsust 
täiendavalt laiendada liidu teadustegevuse 
ja innovatsiooni rahastamist, tuleks 
laiendamise meetod ja ulatus kindlaks 
määrata vastavalt sõltumatule 
mõjuhinnangule, milles hinnatakse 
erinevate laiendamise vormide, sealhulgas 
ühiste tehnoloogiaalgatuste, 
partnerluslepingute, teadusuuringute 
täitevasutuste eeliseid ja puudusi, võttes 
arvesse nende kulusid, tõhusust, kiirust ja 
kvaliteeti, ning millist kasu saadakse 
Euroopa teadustegevuse kõikide 
sidusrühmade asjatundlikkusest.

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) võttes arvesse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni, mille Euroopa Liit 
ratifitseeris 23. detsembril 2010;

Or. es
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Selgitus

Seda konventsiooni nimetatakse ainult meeldetuletuseks seoses puudega inimeste õigustega.

Muudatusettepanek 260
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Arvestades komisjoni kavatsusi 
teha edasisi samme liidu teadusuuringute 
ja innovatsiooni rahastamise hajutamise 
suunas, tuleks hajutamise meetod ja 
ulatus määrata kindlaks vastavalt 
sõltumatu mõjuhinnangu tulemustele. 
Hinnata tuleks hajutamise erinevate 
vormide (ühised tehnoloogiaalgatused, 
avaliku ja erasektori partnerlused, 
teadusuuringute täitevasutused) kõiki 
eeliseid ja puudusi, võttes arvesse kulu, 
tõhusust, kiirust ja kvaliteeti ning teavet 
liidu eksperttaseme teadusuuringute 
sidusrühmade seast.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Avatud konkursikutsete kasutamist 
koos asjakohase kiirmenetlusega tuleks 
laiendada teadus- ja arendustegevuse 
alasele koostööle teatud ajalises 
perspektiivis kriitilistes valdkondades, et 
kiirendada teadusuuringute tulemuste 
kasutuselevõtmist.
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Or. fr

Muudatusettepanek 262
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) ELi toimimise lepingu artikli 182 
lõike 1 kohaselt määratakse programmis 
„Horisont 2020” maksimaalne üldmaht ja 
üksikasjalikud eeskirjad liidu 
finantsosaluseks programmis 
„Horisont 2020” ning vastavad osad, mis 
on nähtud ette iga tegevuse puhul.

(16) ELi toimimise lepingu artikli 182 
lõike 1 kohaselt määratakse programmis 
„Horisont 2020” maksimaalne üldmaht ja 
üksikasjalikud eeskirjad liidu 
finantsosaluseks programmis 
„Horisont 2020” ning vastavad osad iga 
nimetatud lepingu artiklis 180 
kavandatud tegevuse puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) ELi toimimise lepingu artikli 182 
lõike 1 kohaselt määratakse programmis 
„Horisont 2020” maksimaalne üldmaht ja 
üksikasjalikud eeskirjad liidu 
finantsosaluseks programmis 
„Horisont 2020” ning vastavad osad, mis 
on nähtud ette iga tegevuse puhul.

(16) ELi toimimise lepingu artikli 182 
lõike 1 kohaselt määratakse programmis 
„Horisont 2020” maksimaalne üldmaht ja 
üksikasjalikud eeskirjad liidu 
finantsosaluseks programmis 
„Horisont 2020” ning selle soovituslik 
jaotus igale nimetatud lepingu artiklis 180 
kavandatud tegevusele.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 180 nähakse ette tegevused, mida tuleks rakendada
programmis „Horisont 2020” ja artiklis 182, milles „määratakse maksimaalne üldmaht ja 
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üksikasjalikud eeskirjad liidu finantsosaluseks raamprogrammis ning vastavad osad, mis on 
nähtud ette iga tegevuse puhul”.

Muudatusettepanek 264
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Et Euroopa Parlament saaks täita 
oma poliitilise kontrolli ülesannet ning 
tagada läbipaistvus ja vastutus, nagu on 
sätestatud aluslepingus, peaks komisjon 
nõuetekohaselt ja korrapäraselt teavitama 
Euroopa Parlamenti kõigist asjaomastest 
programmi rakendamise aspektidest, 
sealhulgas tööprogrammide 
ettevalmistamine ja koostamine, eelarve 
jaotuse teostamine ja võimalik 
kohandamise vajadus ning 
tulemuslikkuse näitajate väljatöötamine 
taotletavate eesmärkide ja oodatavate 
tulemuste osas.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
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sätestatud kokkulepped. sätestatud kokkulepped. Rohkem ei tuleks 
luua ühisettevõtteid ELi toimimise 
lepingu artikli 187 alusel. Avaliku ja 
erasektori partnerluste loomine peaks 
olema erandlik ning seda peaks 
põhjendama ja näitama, et ükski muu 
rahastamismehhanism ei saa samu 
eesmärke saavutada. Peale selle peaks 
komisjon teostama loodud erinevat liiki 
avaliku ja erasektori partnerluste 
(sealhulgas ühised tehnoloogiaalgatused, 
2009. aasta Euroopa majanduse 
elavdamise kava alusel loodud avaliku ja 
erasektori partnerlused, Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava 
alusel loodud Euroopa tööstusalgatus ja 
Euroopa Tehnoloogiainstituudi all loodud 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad) 
laiahaardelise hindamise, et selgitada 
välja kõige tõhusamad, avatumad ja 
läbipaistvamad juhtimise ja toimimise 
eeskirjad, mis võimaldavad asjaomaste 
sidusrühmade kõige laiemat osalust, 
suure hulga VKEde kaasamist, teadmiste 
loomist ja jagamist ning huvide konflikti 
kohast vältimist.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped.

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda
eritingimustel ja juhtumipõhiselt ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped. Nendel 
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lisaprogrammidel või kokkulepetel peaks 
olema selge ELi lisandväärtus, need 
peaksid põhinema tõelistel partnerlustel, 
täiendama muid programmi „Horisont 
2020” tegevusi ning võimalikult palju 
kaasama liikmesriike, VKEsid ja tööstust, 
ülikoole ja teadus- ning 
tehnoloogiaorganisatsioone.

Or. en

Selgitus

Praeguses ettepanekus on rõhutatud seitsmenda raamprogrammi suundumust eelarve 
teatavate osade eksternaliseerimise poole partnerluste loomise kaudu. Arvestades, et selle 
valikuga on küll võimalik saavutada suurem võimendav mõju ning see vastab Euroopa 
teadusmaastiku parema liigendamise loogikale, ei pruugi liigne tuginemine niisugustele 
struktuuridele (avaliku ja erasektori partnerlus ning P2P) olla praegu väga realistlik ja seda 
võivad teostada üksnes vähesed osalejad, võimaldades meie teadusliku ja tehnoloogilise baasi 
täiendavat polariseerumist.

Muudatusettepanek 267
Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped.

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatud tingimustel teatavate liikmesriikide 
osalusega lisaprogrammid, liidu osalemine 
mitme liikmesriigi läbiviidavates 
programmides, ühisettevõtete loomine või
muud ELi toimimise lepingu artiklites 184, 
185 ja 187 sätestatud kokkulepped. Need 
lisaprogrammid või kokkulepped peaksid 
Euroopa jaoks andma vaieldamatut 
lisandväärtust, põhinema tõhusatel 
partnerlustel, täiendama teisi 
programmiga „Horisont 2020” kaetud
tegevusi ning kaasama võimalikult palju 
liikmesriikide või liidu tööstust.

Or. fr



AM\906699ET.doc 39/181 PE492.656v01-00

ET

Muudatusettepanek 268
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 
liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped.

Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda
eritingimustel ainult teatavate 
liikmesriikide osalusega lisaprogrammid, 
liidu osalemine mitme liikmesriigi 
läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped. Need 
lisaprogrammid või kokkulepped peavad 
olema liidu jaoks selge lisandväärtusega, 
põhinema tõelistel partnerlustel, 
täiendama programmi „Horisont 2020” 
teisi meetmeid ja kaasama võimalikult 
palju liikmesriikide või liidu tööstust.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga piiritletakse juhud, kus ainult mõned liikmesriigid pääsevad ligi 
lisaprogrammidele või kokkulepetele, kehtestades konkreetsed tingimused, mille täitmine on 
kohustuslik.

Muudatusettepanek 269
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda ainult 
teatavate liikmesriikide osalusega 
lisaprogrammid, liidu osalemine mitme 

(19) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisega võivad kaasneda
spetsiifiliste ja läbipaistvate tingimuste 
korral ainult teatavate liikmesriikide 



PE492.656v01-00 40/181 AM\906699ET.doc

ET

liikmesriigi läbiviidavates programmides, 
ühisettevõtete loomine või muud ELi 
toimimise lepingu artiklites 184, 185 ja 187 
sätestatud kokkulepped.

osalusega lisaprogrammid, liidu osalemine 
mitme liikmesriigi läbiviidavates 
programmides, ühisettevõtete loomine või 
muud ELi toimimise lepingu artiklites 184, 
185 ja 187 sätestatud kokkulepped.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning 
suurendada avalikkuse usaldust teaduse 
vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 
soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 
teadlikku osalust teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud küsimustega 
tegelemises, edendades selleks 
teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada
vastutustundlikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni ühiskonnaliikmete 
(teadlaste, kodanike ja kodanikuühiskonna, 
poliitikakujundajate ja tööstusharude) 
aktiivse osaluse kaudu teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud protsessis, tagades 
eelkõige soolise mõõtme hõlmamise, 
edendades selleks teadusharidust, tagades 
eetilise seadusandluse austamise ja 
edendades suuremat üleilmset kõrgeimate 
standardite järgimist, suurendades 
avalikest vahenditest rahastatud 
teadusuuringute tulemuste, eelkõige 
teaduspublikatsioonide ja teaduslike 
andmete juurdepääsetavust ja 
taaskasutamist, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja haldusraamistiku, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, ning mis soodustab nende 
osalust programmi „Horisont 2020” 
tegevustes.

Or. en
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Muudatusettepanek 271
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning 
suurendada avalikkuse usaldust teaduse 
vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 
soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 
teadlikku osalust teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud küsimustega 
tegelemises, edendades selleks
teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks,
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid, tuleks 
programmis „Horisont 2020”: soodustada 
kodanike, kodanikuühiskonna ja
ühiskonnaliikmete (teadlaste, kodanike ja 
kodanikuühiskonna, poliitikakujundajate 
ja tööstusharude) aktiivset osalust
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud
protsessis; tagada soolise mõõtme 
hõlmamine; edendada tipptasemel 
teadusharidust; tagada eetilise 
seadusandluse austamine ja edendades 
suuremat üleilmset kõrgeimate 
standardite järgimist; suurendada 
avalikest vahenditest rahastatud 
teadusuuringute tulemuste, eelkõige 
teaduspublikatsioonide ja teaduslike 
andmete juurdepääsetavust ja 
taaskasutamist; töötada välja
vastutustundlike teadusuuringute ja 
innovatsiooni haldusraamistik, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, ning tugevdades nende osalust 
programmi „Horisont 2020” tegevuste 
teadusprioriteetide kehtestamises.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning 
suurendada avalikkuse usaldust teaduse 
vastu, tuleks programmis „Horisont 2020” 
soodustada kodanike ja kodanikuühiskonna 
teadlikku osalust teadusuuringute ja 
innovatsiooniga seotud küsimustega 
tegelemises, edendades selleks 
teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
vastutustundlikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni sotsiaalvaldkonna 
sidusrühmade (teadlaste, kodanike ja 
kodanikuühiskonna, poliitikakujundajate 
ja tööstusettevõtjate) aktiivse osaluse 
kaudu teadus- ja innovatsiooniprotsessis, 
tagades eelkõige soolise mõõtmega 
arvestamise, edendades selleks 
teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga parandatakse põhjenduse sõnastust, rõhutades kõikide 
sotsiaalsete sidusrühmade osalemise mõtet ja tuletades meelde, et soolise mõõtmega 
arvestamine peab olema tagatud.

Muudatusettepanek 273
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
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seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, luues 
kõikide teadustöö tulemuste andmekogu, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes. Kodanike ja 
kodanikuühiskonna kaasamisega peavad 
kaasnema avalikkuse teavitamise 
meetmed, et luua ja säilitada avalikkuse 
toetus programmile.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, kaotades digitaalse, 
teadus- ja innovatsioonilõhe ning 
käsitledes vähest digitaalkirjaoskust, 
muutes teaduslikud teadmised paremini 
kättesaadavaks, töötades välja 
vastutustundlikud teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, ning soodustades nende osalust 
programmi „Horisont 2020” tegevustes.

Or. en
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Muudatusettepanek 275
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 
teadmised paremini kättesaadavaks, 
korraldades konsultatsioone, töötades 
välja vastutustundlikud teadusuuringute ja 
innovatsiooni tegevuskavad, millega 
reageeritakse kodanike ja 
kodanikuühiskonna mureküsimustele ja 
ootustele, ning soodustades ja kaasates
nende osalust programmi „Horisont 2020” 
tegevustes.

Or. fr

Muudatusettepanek 276
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 

(20) Selleks et tihendada teaduse ja 
ühiskonna vahelisi suhteid ning suurendada 
avalikkuse usaldust teaduse vastu, tuleks 
programmis „Horisont 2020” soodustada 
kodanike ja kodanikuühiskonna teadlikku 
osalust teadusuuringute ja innovatsiooniga 
seotud küsimustega tegelemises, edendades 
selleks teadusharidust, muutes teaduslikud 
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teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele ja ootustele, ning 
soodustades nende osalust programmi 
„Horisont 2020” tegevustes.

teadmised paremini kättesaadavaks, 
töötades välja vastutustundlikud ja 
eetilised teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavad, millega reageeritakse 
kodanike ja kodanikuühiskonna 
mureküsimustele, vajadustele ja ootustele, 
ning soodustades ja tõhustades nende 
osalust programmi „Horisont 2020” 
tegevustes.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Euroopa piirkondlikel asutustel on 
oluline osa Euroopa teadusruumi 
rakendamisel ja liidu 
finantsinstrumentide tõhusa 
koordineerimise tagamisel, eelkõige 
sidemete edendamisel programmi 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide 
vahel aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames. Piirkondadel on 
otsustava tähtsusega roll ka programmi 
„Horisont 2020” tulemuste levitamisel ja 
rakendamisel ning täiendavate 
rahastamisvahendite pakkumisel, nt 
riigihanked.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et 
oleks võimalik arvestada muutustega. 
Kogu programmi „Horisont 2020” 
rakendamise ajal tuleb küsida nõu 
väljastpoolt ning kasutada asjaomaseid 
struktuure nagu Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Ühiskondlike probleemide 
erialadevaheline ja transdistsiplinaarne 
olemus ning vajadus valdkondadeüleste 
sidemete järele programmis „Horisont 
2020” nõuab vastavate nõuandekogude 
loomist. Nõuandekogud peaksid hõlmama 
asjaomaseid tunnustatud ja vajalike 
teadmistega sidusrühmi 
teadusringkondade, tööstusharude, 
lõppkasutajate ja kodanikuühiskonna 
hulgast ning see tagab kõigi 
asjassepuutuvate sektorite ja 
teadusvaldkondade osalemise kaudu 
mitmekesisuse. Nõuandekogud peaksid 
andma komisjonile teavet ja nõu 
asjaomaste ühiskondlike probleemide 
üldstrateegia, selle tööprogrammide 
loomise ja projektikutsete valdkondade ja 
kriteeriumide kohta.

Or. en

Selgitus

Erialadevahelisuse, inter- ja transdistsiplinaarsuse suunas liikumine (liikudes teemadelt 
suurte probleemideni) nõuab uut mehhanismi, et kehtestada teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskava, mis peaks hõlmama kõiki erinevaid teadusuuringute, tööstuse ja ühiskondlikke 
sidusrühmi, sealhulgas lõppkasutajaid.

Muudatusettepanek 279
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
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tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutuste ja alt üles 
lähenemisviisiga, eriti seoses tärkavate 
teadus- ja tehnoloogiavaldkondadega 
ning inter- ja transdistsiplinaarsete 
teadusuuringutega. Kogu programmi 
„Horisont 2020” rakendamise ajal tuleb 
küsida nõu väljastpoolt. Asjaomaste
struktuuride, nagu Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut 
ning selle teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 
algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused, panust võetakse 
täiel määral arvesse, arvestades nende 
ülimat tähtsust teadusuuringute vajaduste 
tuvastamise protsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et 
oleks võimalik arvestada muutustega. 
Kogu programmi „Horisont 2020” 
rakendamise ajal tuleb küsida nõu 

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida kodanike, 
ühiskonna, poliitika, teaduse, tehnoloogia, 
tööstuse muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Tegevuskavad tuleb koostada 
läbipaistval ja kaasaval viisil tihedas 
koostöös kõikide valdkondade asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas 
teadusringkondade, teadlaste, avaliku 
sektori, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja VKEde esindajad. 
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väljastpoolt ning kasutada asjaomaseid 
struktuure nagu Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 
algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

Kogu programmi „Horisont 2020” 
rakendamise ajal tuleb küsida 
tasakaalustatud nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused, tagades siiski, 
et välditakse huvide konflikte.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega, ka 
olemasolevate projektide puhul. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt. 
Asjaomaste struktuuride, nagu Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 
algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused, 
rakenduskavasid võetakse täiel määral 
arvesse teadustöö vajaduste 
väljaselgitamise protsessis.

Or. en

Selgitus

Tehnoloogiaplatvormid on ülimalt tähtsad teadlaste ja ekspertide kokkutoomisel, kes 
esindavad eri sektorite peamisi osalejaid. Nad töötavad välja rakenduskavad ja toetavad 
komisjoni ja liikmesriike tõhusa rakendamise tagamisel. Tehnoloogiaplatvormid nõuavad 
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oluliselt inim- ja finantsressursse ning nende olulist rolli komisjoni toetamisel teaduse 
tegevuskava määratlemisel tuleb tunnustada.

Muudatusettepanek 282
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
kasutada asjaomaseid struktuure nagu 
Euroopa tehnoloogiaplatvormid, ühise 
kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

(21) Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel tuleb reageerida teaduse, 
tehnoloogia, tööstuse, poliitika ja 
ühiskonna muutuvatele võimalustele ja 
vajadustele. Selleks tuleb tegevuskavad 
koostada tihedas koostöös kõikide 
valdkondade sidusrühmadega ja need 
peavad olema piisavalt paindlikud, et oleks 
võimalik arvestada muutustega. Kogu 
programmi „Horisont 2020” rakendamise 
ajal tuleb küsida nõu väljastpoolt ning 
võimalusel kasutada olemasolevaid 
asjaomaseid struktuure nagu Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid, ühise kavandamise 
algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Prioriteet „Ühiskonnaprobleemid” 
peaks järgima probleemipõhist 
lähenemisviisi, mille puhul baasteadus, 
rakendusteadus, teadmiste ülekanne ja 
innovatsioon on võrdselt tähtsad ja 
omavahel seotud elemendid. 
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Konsensuspõhise ja probleemiderohkema 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni vahel õige tasakaalu 
tagamiseks peaks vähemalt 15% eelarvest, 
mis on ette nähtud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid”, järgima avatud 
konkursikutsetega (konkursi teemad ei ole 
ette kindlaks määratud) alt üles 
põhimõtet. Peale selle tuleks prioriteetide 
„Ühiskonnaprobleemid” ja 
„Juhtpositsioon tööstuses” raames leida 
õige tasakaal väiksemate ja suuremate 
projektide vahel, võttes arvesse 
konkreetset sektori struktuuri, tegevuse 
liiki, tehnoloogiat ja teadusmaastikku, 
tagades edumäära aktsepteeritava taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et tagada läbipaistev ja tõhus 
rakendamisprotsess, tuleks iga konkreetse 
eesmärgi ja valdkondadeülese teema 
programmi kavandamise alguses 
kehtestada mitmeaastased kindlad 
tegevuskavad ja taotleda tuleb iga-
aastaste tööprogrammide lühikest ning 
läbipaistvat kavandamisprotsessi. 
Komisjon peaks tegevuskavasid ja 
tööprogramme ette valmistades ja 
koostades kaasama ja teavitama Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu õigeaegsel ja 
kohasel viisil. Kogu programmi „Horisont 
2020” rakendamise ajal tuleb küsida nõu 
väljastpoolt ning kasutada asjaomaseid 
struktuure nagu valdkondlikud 
nõuandekomiteed, äsja loodud 
nõuandekogud, Euroopa 
tehnoloogiaplatvormid, ühise 
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kavandamise algatused ja Euroopa 
innovatsioonipartnerlused.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Asjakohase tasakaalu tagamiseks 
üksmeelel põhineva ning murrangulisema 
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni vahel peaks vähemalt 15% 
eelarvest, mis on ette nähtud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid” ning 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” prioriteedi „Juhtpositsioon 
tööstuses” raames, järgima alt üles 
põhimõtet ja teadusuuringutest lähtuvat 
loogikat kooskõlas kokkulepitud 
prioriteetidega. Peale selle tuleks 
prioriteetide „Ühiskonnaprobleemid” ja 
„Juhtpositsioon tööstuses” raames leida 
õige tasakaal väiksemate ja suuremate 
projektide vahel, võttes arvesse 
konkreetset sektori struktuuri, tegevuse 
liiki, tehnoloogiat ja teadusmaastikku.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et suuta ülemaailmselt 
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konkureerida, käsitleda tulemuslikult 
suuri ühiskondlikke väljakutseid ja 
saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid, peaks liit kasutama täielikult 
ära oma inimressursse. „Horisont 2020” 
peaks olema katalüsaator ja võimas 
stiimul Euroopa teadusruumi 
lõpuleviimiseks, toetades üle eraldusjoone 
meetmeid, mis meelitavad ligi, säilitavad 
ja arendavad teadusuuringute ning 
innovatsiooni talenti. Et selle eesmärgini
jõuda ja tõhustada teadmussiiret ja 
teadustöötajate kvantiteeti ja kvaliteeti, 
peaksid inimkapitali suurendamise 
meetmed, sealhulgas need, mis 
keskenduvad eelkõige noortele ja naistele, 
olema standardelemendiks kõikides liidu 
poolt rahastatavates teadusuuringute ja 
innovatsiooni meetmetes.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Tööstus ja VKEd on väga olulised 
teadustöö tulemuste turgudele viimiseks. 
„Horisont 2020” peaks võimendama 
investeeringuid erasektorist teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni, et 
viia avaliku ja erasektori teadus- ja 
arendustegevuse koguinvesteeringud 
3%ni SKPst, millest erasektori kohta tuleb 
eeldada, et see annab kaks kolmandikku.

Or. en

Selgitus

Nõukogu 2010. aasta märtsi järeldused
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Muudatusettepanek 288
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Igas prioriteetide „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” erieesmärgis ja 
prioriteedis „Ühiskonnaprobleemid” tuleb 
asutada platvormid dialoogiks 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
teadlaste vahel, et arutada 
teadusuuringute esmatähtsaid eesmärke 
ja tagada ühiskondlik osalus nendes 
valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Et võimaldada piisavalt 
paindlikkust „Horisont 2020” elutsükli 
jooksul, et käsitleda uusi vajadusi ja 
arenguid ning teha kokkuvõtteid ja 
võimalusel kohandada vastastikmõju ja 
valdkondadevahelisust erinevate 
prioriteetide vahel ja sees, tuleks 
„Horisont 2020” vahearuande põhjal 
luua võimalus vaadata läbi summad 
konkreetsete eesmärkide ja prioriteetide 
jaoks ning kanda assigneeringuid nende 
vahel üle. Komisjonile tuleks anda 
volitused võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
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selliseid õigusakte. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et kehtestatud oleks teatav eelarve paindlikkus, et võimaldada piisavalt ruumi 
käsitleda tulevasi vajadusi ja arenguid, sealhulgas nn valdkonnaülesed meetmed. Parim 
menetlus selle tegemiseks on delegeeritud õigusakti abil, et tagada demokraatlik vastutus ja 
kiire otsustamine.

Muudatusettepanek 290
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 
Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 
töölevõtmise juhendile ning teistele 
asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud.

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus, edendades ja rakendades kõiki 
vajalikke meetmeid, et tagada ja 
parandada inimväärikaid töötingimusi 
liidu teadustöötajate jaoks. Piisavat 
tähelepanu tuleb pöörata Euroopa teadlaste 
hartale ja teadlaste töölevõtmise juhendile 
ning teistele asjaomastele raamistikele, mis 
on sätestatud seoses Euroopa 
teadusruumiga.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus. Piisavat tähelepanu tuleb pöörata 
Euroopa teadlaste hartale ja teadlaste 
töölevõtmise juhendile ning teistele 
asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud.

(22) Programm „Horisont 2020” peaks 
parandama teadlaseameti ligitõmbavust 
liidus ja selle kutsealast ning sotsiaalset 
tunnustamist kogu liidus. Täit tähelepanu 
tuleb pöörata Euroopa teadlaste hartale ja 
teadlaste töölevõtmise juhendile ning 
teistele asjaomastele raamistikele, mis on 
sätestatud seoses Euroopa teadusruumiga, 
arvestades sealjuures siiski, et need on 
vabatahtlikud, et käsitleda kestvat ajude 
äravoolu nähtust ja muuta see ajude 
juurdevooluks.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „Horisont 2020” peaks arendama 
sünergiat teiste liidu ja liikmesriikide 
poliitikasuundadega, eriti hariduses, et 
muuta teadlase ja innovaatori ametid 
atraktiivseteks, kõrge staatusega 
karjäärivalikuteks andekatele noortele 
eurooplastele ja meelitada ligi parimaid 
talente kolmandatest riikidest. Sel 
eesmärgil tuleb edendada loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneriteaduse ja 
matemaatika alast haridust ning käsitleda 
soolist lõhet teaduses ja innovatsioonis 
vajaliku vahendina selle tagamiseks, et liit 
on võimeline pääsema ligi inimkapitalile, 
mida on vaja, et saavutada liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
eesmärgid.
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Or. en

Muudatusettepanek 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Programm Horisont 2020 peaks 
samuti motiveerima Euroopa teadlasi 
jääma Euroopasse, meelitama maailma 
teadlasi Euroopasse ja parandama 
Euroopa ligitõmbavust parimate teadlaste 
hulgas. Seetõttu tuleks liidu tasandil 
maksustamist koordineerida ja teadlaste 
jaoks atraktiivsust suurendada.

Or. fr

Selgitus

Koordineeritud maksustamine ja atraktiivsus võivad aidata pidurdada „ajude äravoolu” 
Euroopa Liidust.

Muudatusettepanek 294
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „Horisont 2020” tagab võrdsed 
võimalused kogu Euroopa tipptasemel 
teadusele ja aitab kaasa ühtse Euroopa 
teadusruumi saavutamisele, edendades
usaldust ja laiemat üleeuroopalist 
koostööd teaduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 295
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Programmi „Horisont 2020” 
puudutava teabe ja teavitamismeetmete 
kättesaadavus, sealhulgas teavitamine, 
mis puudutab toetatavaid projekte ja 
tulemusi, nõuab juurdepääsetavate 
formaatide pakkumist kõigile. 
Juurdepääsetavate formaatide hulka 
kuuluvad muuhulgas suur kiri, pimedate 
kiri, kergesti loetav tekst, audio, video ja 
elektrooniline formaat.

Or. en

Selgitus

Puuetega inimestel peaks olema võrdne ligipääs teabe- ja suhtlusmeetmetele seoses 
programmiga „Horisont 2020”, sealhulgas teabele, mis puudutab toetatavaid projekte ja 
tulemusi, seda enam, et tegemist on avaliku sektori rahastamisega.

Muudatusettepanek 296
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 
töötatud tegevuste eesmärk peaks olema
meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamine teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas, tegeledes 
konkreetselt soolise ebavõrdsuse 
põhjustega, kasutades täielikult ära nii 
nais- kui ka meessoost teadlaste 
potentsiaali ning lõimides soolised 
aspektid projektide sisusse, et parandada 
teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 

(23) Programmiga „Horisont 2020” 
rahastatavad teadustegevused peaksid 
olema vastavuses ühenduse õigustikuga 
seoses meeste ja naiste võrdsete 
võimalustega. Programm „Horisont 
2020” peaks pöörama tähelepanu 
teaduslikule tipptasemele ning teadus- ja 
innovatsioonitegevustes kaasatud 
mõlemast soost teadustöötajate 
kutsekvalifikatsioonile. Tagamaks liidu 
rahastuse tõhusat kasutamist, peaks liidu 
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innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 
püüelda Euroopa Liidu lepingu 
artiklites 2 ja 3 ning ELi toimimise 
lepingu artiklis 8 sätestatud naiste ja 
meeste vahelise võrdsuse põhimõtete 
järgimise poole.

teadusuuringute rahastamise peamiseks 
erisuseks olema teadusprojektide tipptase 
ja teadustöötajate kutsekvalifikatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(23) Programmiga „Horisont 2020” 
rahastatavad teadustegevused peaksid 
olema vastavuses ühenduse õigustikuga 
seoses meeste ja naiste võrdsete 
võimalustega. Programm „Horisont 
2020” peaks pöörama tähelepanu 
teaduslikule tipptasemele ning teadus- ja 
innovatsioonitegevustes kaasatud 
mõlemast soost teadustöötajate 
kutsekvalifikatsioonile. Tagamaks liidu 
rahastuse tõhusat kasutamist, peaks liidu 
teadusuuringute rahastamise peamiseks 
erisuseks olema teadusprojektide tipptase 
ja teadustöötajate kutsekvalifikatsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(23) Programmis „Horisont 2020” välja 
töötatud tegevused peaks edendama
meeste ja naiste võrdõiguslikkust
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas, tegeledes konkreetselt soolise 
ebavõrdsuse põhjustega, kasutades 
täielikult ära nii nais- kui ka meessoost 
teadlaste potentsiaali. Peale selle peaks 
„Horisont 2020” tagama, et soolised 
aspektid on lõimitud teadus- ja 
innovatsioonitegevuse sisusse protsessi 
kõikidel etappidel, et parandada
teadusuuringute kvaliteeti ja ergutada 
innovatsiooni. Samuti tuleb tegevustes 
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sätestatud naiste ja meeste vahelise 
võrdsuse põhimõtete järgimise poole.

püüelda Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 
ja 3 ning ELi toimimise lepingu artiklis 8 
sätestatud naiste ja meeste vahelise 
võrdsuse põhimõtete järgimise poole.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väljend „soolised aspektid” on mitmeti mõistetav, kui see viitab projektide sisule, ja seda 
võib seostada ka vaieldavate ja mitte üldaktsepteeritud suunistega.

Muudatusettepanek 301
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Teadus- ja innovatsioonitegevus 
põhineb sageli teadlaste, uurimisasutuste, 
ettevõtjate ja kodanike suutlikkusel saada 
teaduslikku teavet ning seda jagada ja 
kasutada. Teadmiste ringluse ja 
kasutamise suurendamine ning 
jätkusuutlik juurdepääs 
teaduspublikatsioonidele, mis on juba 
seitsmendas raamprogrammis heaks 
kiidetud, peaks olema kõikide 
publikatsioonide üldpõhimõte, mis saavad 
avalikult sektorilt rahalisi vahendeid 
raamprogrammi „Horisont 2020” raames. 
Peale selle peaks „Horisont 2020” 
katsetama internetipõhist avatud 
juurdepääsu teaduslikele andmetele, mille 
on loonud või kogunud avaliku sektori 
rahastatavad teadusuuringud, eesmärgiga 
muuta avatud juurdepääs sellistele 
andmetele 2020. aastaks üldreegliks. Kui 
on asjakohane, võivad avaldamiskulud 
olla kaetud programmi „Horisont 2020” 
arvelt. 

Or. en

Selgitus

Teresa Riera Madurelli aruande põhjal, muudatusettepanek 10.

Muudatusettepanek 302
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kogu teadus- ja 
innovatsioonitegevus põhineb teadlaste, 
uurimisasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
suutlikkuses teaduslikule teabele avalikult 
juurde pääseda ning seda jagada ja 
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kasutada. Teadmiste ringluse ja 
kasutamise suurendamine, vaba ja avatud 
internetipõhine juurdepääs
teaduspublikatsioonidele, mis on juba 7. 
raamprogrammis heaks kiidetud, peaks 
olema teaduspublikatsioonide 
üldpõhimõte, mis saavad avaliku sektori 
rahastamist programmist „Horisont 
2020”. Peale selle peaks „Horisont 2020” 
katsetama internetipõhist avatud 
juurdepääsu andmetele, mille on loonud 
või kogunud avalikult rahastatavad 
teadusuuringud, eesmärgiga muuta 
avatud juurdepääs sellistele andmetele 
2020. aastaks üldreegliks.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Et suurendada teadmiste ringlust ja 
kasutamist, peaks vaba ja avatud 
internetipõhine juurdepääs
teaduspublikatsioonidele, mis on juba 
seitsmendas raamprogrammis heaks 
kiidetud, olema üldpõhimõte 
teaduspublikatsioonide puhul, mis saavad 
avaliku sektori toetust programmist 
„Horisont 2020”. Nõudes avatud 
juurdepääsu teaduspublikatsioonidele, 
mida rahastatakse „Horisont 2020” 
alusel, tagatakse kodanikele (sealhulgas 
teadlased, innovaatorid, koolitajad, 
riigiametnikud, ettevõtjad) ja 
äriühingutele, eriti VKEdele, teadmiste ja 
innovatsiooni laiem levik ning samuti 
kiirem tulu liidu maksumaksjate 
teadusuuringutesse investeeritud rahast.

Or. en
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Muudatusettepanek 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Programmiga „Horisont 2020” 
innustatakse ja toetatakse tegevust, mis on 
suunatud Euroopa juhtrolli 
ärakasutamisele selliste uute protsesside 
ja tehnoloogiate väljatöötamisel, mille 
eesmärk on edendada säästvat arengut 
laiemalt ja võidelda kliimamuutuste vastu. 
Selline horisontaalne lähenemisviis, mis 
on täielikult integreeritud programmi 
„Horisont 2020” prioriteetidesse, aitab 
liidul olla edukas vähese CO2-heitega ja 
piiratud ressurssidega maailmas ning 
luua samal ajal ressursitõhusat, 
jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist 
majandust.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kõik liidult rahalist toetust saanud 
osalejad peaksid andma oma parima, et 
nende omandis olevaid tulemusi 
kasutataks edasistes teadusuuringutes või 
kaubanduslikel eesmärkidel, või lubavad 
neid kõnealustel eesmärkidel kasutada 
teisel õigussubjektil, eelkõige tulemuste 
edasiandmise ja litsentside andmise 
kaudu kooskõlas määruse (EL) nr 
xxxx/2012 [osalemise eeskirjad] artikliga 
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41.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Kogu teadus- ja 
innovatsioonitegevus põhineb teadlaste, 
uurimisasutuste, ettevõtjate ja kodanike 
suutlikkusel teaduslikule teabele avalikult 
juurde pääseda ning seda jagada ja 
kasutada. Samas tuleb austada 
intellektuaalomandi õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. Liit peab 
austama liikmesriikide kultuurilist 
mitmekesisust ja eetilisi valikuid, mida 
tuleb vastavate rahastamisvahendite 
jagamisel arvesse võtta. Teadusuuringuid 
tuleb teha kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 13 ning seejuures tuleb 
järgida nõuet asendada loomade 
kasutamine teaduslikes katsetes muude 
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sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

meetoditega, vähendada loomade 
kasutamist sellistes katsetes või täiustada 
kõnealuseid katsemeetodeid. Kõik 
toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 
tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 168.

Or. it

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 13 sisu saab kõige paremini kokku võtta kolme 
tegusõnaga: vähendamine, täiustamine ja asendamine; ettepaneku sõnastus on ühtlasi 
paremini kooskõlas artikli 19 lõikega 10 ettepanekus võtta vastu määrus programmis 
„Horisont 2020” osalemise ja programmi levitamise eeskirjade kohta. Kohustuse täitmise 
piiramine ainult „aluspõhimõtetega” ei ole konkreetselt õigustatud.

Muudatusettepanek 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma põhjendatud ja 
korrapäraselt ajakohastatud arvamusi, 
milles osutatakse kõigepealt läbipaistvale 
valikuviisile, mis põhineb teaduse ja uute 
tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma 
liikmete sõltumatusel ja teaduslikul 
asjatundlikkusel. Teadusuuringutes tuleks 
arvestada ka ELi toimimise lepingu 
artikliga 13 ning vähendada loomade 
kasutamist teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
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artiklis 168.

Or. fr

Selgitus

Sõltumatus ja teaduslik asjatundlikkus on eesmärk, mille poole nõuande- ja otsuseid tegevad 
asutused püüdlevad.

Muudatusettepanek 309
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. „Horisont 2020” 
teadustegevuse rahastamine peab 
austama liikmesriikide õigusnorme. Kõik 
toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 
tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 168.

Or. en

Selgitus

ELi raamprogrammid peavad teadustööle rahastamist määrates austama liikmesriikide 
riiklikku põhiseadust. EL ei saa rahastada teadustööd, mis ei ole liikmesriikides lubatud.
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Muudatusettepanek 310
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest ja põhilistest 
inimõigustest. Arvesse tuleb võtta teaduse 
ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa 
töörühma arvamusi ning Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ameti ja ELi 
andmekaitseinspektori arvamust. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
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toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Teadustegevus peab 
ühtlasi austama liikmesriikide 
õigusnorme või haldussätteid ja tavasid.
Kõik toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 
tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 168.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada meetmete abil, nagu 
uuenduslike loomi mittekasutavate 
meetodite ja tehnoloogiate strateegiline 
arendamine ja inkorporeerimine ning 
rakendamine. Kõik toimingud tuleb läbi 
viia nii, et oleks tagatud inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse, nagu on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklis 168.

Or. sl
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Muudatusettepanek 313
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Teadustegevus peab 
ühtlasi austama liikmesriikide 
õigusnorme või haldussätteid ja tavasid.
Kõik toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 
tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 168.

Or. en

Muudatusettepanek 314
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 

(24) Programmist „Horisont 2020” toetust 
saavas teadus- ja innovatsioonitegevuses 
tuleb kinni pidada elementaarsetest 
eetilistest põhimõtetest. Arvesse tuleb võtta 
teaduse ja uute tehnoloogiate eetika 
Euroopa töörühma arvamusi. 
Teadusuuringutes tuleks arvestada ka ELi 
toimimise lepingu artikliga 13 ning 
vähendada loomade kasutamist 
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teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. Kõik toimingud tuleb 
läbi viia nii, et oleks tagatud inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 168.

teadusuuringutes ja katsetes, 
lõppeesmärgiga loomade kasutamine 
täielikult asendada. „Horisont 2020” 
teadustegevuse rahastamine peab 
austama liikmesriikide tavasid, 
põhiseaduse sätteid ja õigusnorme. Kõik 
toimingud tuleb läbi viia nii, et oleks 
tagatud inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise 
lepingu artiklis 168.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Ei ole mingit õiguslikku alust 
kasutada liidu eelarvet sõjavarustuse 
teadusuuringuteks, arendamiseks ja 
hankimiseks ega anda Euroopa 
Kaitseagentuurile ja liikmesriikide 
kaitseministeeriumidele ning 
agentuuridele otsest juurdepääsu liidu 
eelarvele. Kaitsealased teadusuuringud 
tuleks seetõttu programmist „Horisont 
2020” selgesõnaliselt välja jätta ja 
„Horisont 2020” ja Euroopa 
Kaitseagentuuri vahel ei tuleks algatada 
struktureeritud koostööd. Samal põhjusel 
tuleks kahesuguse kasutusega 
tehnoloogia alased teadusuuringud 
programmist „Horisont 2020” välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 b) Kõikidele julgeolekualaste 
teadusuuringute valdkonna 
projektikutsetele tuleks kohaldada 
eelnevat eetilise ja ühiskondliku mõju 
hindamist, mis arvestab täielikult aluseks 
oleva teadus- ja arendustegevuse 
tegevuskava võimalikke ühiskondlikke 
mõjusid. Kõik olulised eetilised küsimused 
ja/või ühiskondlikud mõjud, mille selline 
mõjuhinnang tõstatab, tuleks seejärel 
täies ulatuses lisada projektikutsetesse nii 
teadus- ja arendustegevuse tegevuskava 
osana kui ka teadusuuringute ja analüüsi 
ettenähtud vahendite abil, mis käsitlevad 
konkreetseid muresid. Peale selle tuleb 
teostada iga projekti eetiline 
läbivaatamine enne selle rakendamist ja 
rakendamise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 c) Tuleb leida tasakaal 
loodusteadustes ja tehnoloogias ning 
teistes teadustes, eriti poliitika-, sotsiaal-
ja humanitaarteadustes tehtavate 
teadusuuringute vahel. Julgeoleku 
valdkonna programm peaks keskenduma 
loodusele ja konfliktide muundamisele 
ning koostööle, riigi osale, 
rahvusvahelisele korraldusele, 
valitsusvälistele osalejatele ja 
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kodanikuühiskonna osalejatele, kuid ka 
konfliktiennetusele, rahu loomisele ja 
tsiviiljulgeoleku sektori reformile.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Tähelepanu tuleks pöörata olulistele 
erinevustele liikmesriikide seadusandluste 
vahel seoses teadusuuringutega, mis 
kasutavad inimese embrüoid ja inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. ELi 
teadusuuringute poliitika ei tohiks viia 
liikmesriikide seadusandluse 
ühtlustamiseni. Komisjon peaks meelde 
tuletama oma deklaratsiooni, seoses 
teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammiga, jätkata praegust tava 
ning mitte esitada regulatiivkomiteele 
projektide ettepanekuid, mis hõlmavad 
teadustegevusi, mis hävitavad inimese 
embrüoid, sh tüvirakkude1 hankimiseks. 
See kohustus tuleks õigusliku 
järjepidevuse tagamiseks lisada 
käesolevasse määrusesse.
__________________
1 Artiklit 6 puudutav komisjoni avalduse 
punkt 12, mis on lisatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013), ELT L 
412/1, 30.12.2006, lk 1.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatuse eesmärgiks on anda ELi komisjoni poolt seoses tüvirakkude 
teadusuuringutega võetud kohustusele seaduse jõud.

Muudatusettepanek 319
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Liikmesriikide õigusaktid, mis 
reguleerivad inimese embrüote ja inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamist 
teadusuuringuteks, erinevad üksteisest 
märkimisväärselt. Liidu poliitika ei peaks 
püüdma liikmesriikide seadusi ühtlustada. 
Euroopa Komisjon teatas seoses 
seitsmenda raamprogrammiga, et ta 
„jätkab senist praktikat ega esita 
regulatiivkomiteele selliste projektide 
ettepanekuid, mis sisaldavad 
teadustegevusi, millega hävitatakse 
inimembrüoid, sealhulgas tüvirakkude 
saamiseks”1. Soovitatav on lisada see 
kohustus käesolevasse määrusesse, et 
tagada õiguskindlus.
__________________
1 Artiklit 6 puudutav komisjoni avalduse 
punkt 12, mis on lisatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013), ELT L 
412/1, 30.12.2006, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 320
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Tähelepanu tuleks pöörata olulistele 
erinevustele liikmesriikide seadusandluste 
vahel seoses teadusuuringutega, mis 
kasutavad inimese embrüoid ja inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. ELi 
teadusuuringute poliitika ei tohiks viia 
liikmesriikide seadusandluse 
ühtlustamiseni. Komisjon peaks meelde 
tuletama oma deklaratsiooni, seoses 
teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammiga, jätkata praegust tava 
ning mitte esitada regulatiivkomiteele 
projektide ettepanekuid, mis hõlmavad 
teadustegevusi, mis hävitavad inimese 
embrüoid, sh tüvirakkude1 hankimiseks. 
See kohustus tuleks õigusliku 
järjepidevuse tagamiseks lisada 
käesolevasse määrusesse.
__________________
1 Artiklit 6 puudutav komisjoni avalduse 
punkt 12, mis on lisatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. aasta otsusele nr 1982/2006/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013), ELT L 
412/1, 30.12.2006, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise või 
kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Siiski on 
tunnistatud, et tüvirakkude alaste 
teadusuuringute abil saaks arendada ravi 
ja teraapiaid patsientide jaoks, kes 
kannatavad hulga haiguste all, sealhulgas 
ravimatud neurodegeneratiivsed 
haigused, nagu Parkinsoni tõbi, 
motoneuroni haigus ja polüskleroos ning 
samuti I tüüpi diabeet, 
südameveresoonkonna haigused, 
maksakahjustus, seljaaju kahjustus ja 
pimedus. Neist haigustest paljude 
esinemissagedus suureneb rahvastiku 
vananemisega. Et võimaldada 
tüvirakkude suurest potentsiaalist 
paremini aru saada, peaksid teadlased 
jätkama teadusuuringutega kõikides 
tüvirakkude alaste teadusuuringute 
suundades, kui see on kõnealuses 
liikmesriigis lubatud. Nii täiskasvanud 
inimese kui ka embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamise üle otsustavad siiski teadlased 
soovitud eesmärkidele tuginedes ja sellele 
kohaldatakse karmi eetilisuse hindamist. 
Inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamist hõlmavaid projekte, mida 
liikmesriigid heaks ei kiida, ei rahastata. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Komisjon omistab inimese, 
täiskasvanud inimeste, embrüonaalsete 
või nabaväädist võetud tüvirakkude 
kasutamisel suurt tähtsust õiglusele. Nii 
inimese tüvirakkude kasutamise või 
kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud ravialastele
eesmärkidele tuginedes ja sellele 
kohaldatakse karmi eetilisuse hindamist. 
Inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamist hõlmavaid projekte 
rahastatakse, kui need on heaks kiidetud 
asjaomaste liikmesriikide poolt. Tegevust, 
mis on keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus need on keelatud. Kuid 
igat tüüpi tüvirakkudega seotud 
meditsiinilisi teadusuuringuid rahastab 
liikmesriik, kus need on lubatud.

Or. fr

Selgitus

Tähtis on käsitleda objektiivselt, tolerantselt ja erapooletult nii tundlikku teemat, nagu 
erinevat tüüpi tüvirakkude, eelkõige liigsetest embrüotest võetud tüvirakkude uurimine.

Muudatusettepanek 323
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 

(25) Tüvirakud on tõestanud oma 
ravitõhusust teatud valdkondades, 
eelkõige regeneratiivses meditsiinis. Liit 
peaks seega jätkama sellealaste 
teadusuuringute toetamist. Euroopa 
Komisjon tunnistab siiski, et 
teadusuuringud inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude alal tekitavad eetilisi 
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hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

küsimusi, seetõttu ei kutsu ta sõnaselgelt 
üles kasutama inimese embrüonaalseid 
tüvirakke. Täiskasvanud inimese 
tüvirakkude, eriti nabaväädi vere ja 
indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude
kasutamise üle otsustavad teadlased 
soovitud eesmärkidele tuginedes ja sellele 
kohaldatakse karmi eetilisuse hindamist. 
Inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamist hõlmavaid projekte ei rahastata. 
Tegevust, mis on keelatud kõikides 
liikmesriikides, ei rahastata. Tegevust ei 
rahastata liikmesriikides, kus need on 
keelatud.

Or. it

Muudatusettepanek 324
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamine 
erineb liikmesriigiti. Seetõttu ei tohiks 
inimese embrüonaalsete tüvirakkude 
kasutamist hõlmavaid projekte Euroopa 
Liidu eelarvest rahastada.

Or. en
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Muudatusettepanek 325
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 
ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mis ei saa vajalikku heakskiitu 
asjaomase liikmesriigi õiguse alusel, ei 
rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Euroopa Komisjon ei kutsu 
sõnaselgelt üles kasutama inimese 
embrüonaalseid tüvirakke. Nii 
täiskasvanud inimese kui ka 
embrüonaalsete tüvirakkude kasutamise 
või kasutamata jätmise üle otsustavad 
teadlased soovitud eesmärkidele tuginedes 
ja sellele kohaldatakse karmi eetilisuse 
hindamist. Inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kasutamist hõlmavaid 
projekte, mida liikmesriigid heaks ei kiida, 

Täiskasvanud inimese tüvirakkude 
kasutamise või kasutamata jätmise üle 
otsustavad teadlased soovitud eesmärkidele 
tuginedes ja sellele kohaldatakse karmi 
eetilisuse hindamist, mille korraldab 
Euroopa Komisjon. Tegevust, mis on 
keelatud kõikides liikmesriikides, ei 
rahastata. Tegevust ei rahastata 
liikmesriikides, kus see on keelatud.
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ei rahastata. Tegevust, mis on keelatud 
kõikides liikmesriikides, ei rahastata. 
Tegevust ei rahastata liikmesriikides, kus 
need on keelatud.

Or. it

Selgitus

Sellises sektoris, kus on liikmesriigiti nii erinevad eetilised valikuvõimalused ja õiguslikud 
lahendused, tuleb järgida subsidiaarsuse põhimõtet. Sättes nimetatud teadusuuringute 
mitterahastamine on vajalik ka ELi õiguse ühtsuse õigusliku põhimõtte seisukohast, pärast 
Euroopa Kohtu otsust Brüstle kohtuasjas. Euroopa Komisjoni nimetamine annab paremini 
edasi komisjoni 30. detsembri 2006. aasta deklaratsiooni punkti 6.

Muudatusettepanek 327
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa Kohus on kohtuasjas C-
34/101 määranud, et Euroopa Liidu 
seadus välistab inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude patentimise. See kohtuotsus 
ei mõjuta seda laadi teadusuuringuid 
reguleerivaid riiklikke õigusakte ega 
nende uuringute rahastamist 
liikmesriikide eelarvetest. Kuid see 
kohtuotsus mõjutab ELi seadusi. Kui 
käesolev määrus ei välistaks inimese 
embrüonaalseid tüvirakke kasutavate 
teadusuuringute rahastamise, saaks seda 
Euroopa Kohtus vaidlustada. Seetõttu on 
soovitav sedalaadi teadusuuringud liidu 
rahastamisest välja jätta, jättes küsimuse 
riikide teaduseelarve hooleks.
__________________
1 Kohtuasi C-34/10, kohtu (suurkoja) 18. 
oktoobri 2011. aasta otsus, Oliver Brüstle 
vs Greenpeace eV, seni avaldamata.

Or. en
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Muudatusettepanek 328
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa Kohus on teinud otsuse 
kohtuasjas C-34/101, mille kohaselt liidu 
õigus välistab inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude patentimise. Kooskõlas 
kõnealuse otsusega tuleks embrüonaalsete 
tüvirakkude alased teadusuuringud liidu 
rahastamisest välja jätta.
__________________
1 Kohtuasi C-34/10, kohtu (suurkoja) 18. 
oktoobri 2011. aasta otsus, Oliver Brüstle 
vs Greenpeace.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa Kohus on teinud otsuse 
kohtuasjas C-34/101, mille kohaselt liidu
õigus välistab inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude patentimise. Kooskõlas 
kõnealuse otsusega tuleks embrüonaalsete 
tüvirakkude alased teadusuuringud liidu 
rahastamisest välja jätta.
__________________
1 Kohtuasi C-34/10, kohtu (suurkoja) 18. 
oktoobri 2011. aasta otsus, Oliver Brüstle 
vs Greenpeace.
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Or. en

Muudatusettepanek 330
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Liit peaks soovitama teadlastel, 
kelle teaduslikku uurimistööd 
rahastatakse Euroopa eelarvest, oma 
leiutised Euroopas patentida. Kuna 
inimese embrüonaalsed tüvirakud ei ole 
patenditavad, tuleks seda laadi 
teadusuuringud liidu rahastamisest välja 
jätta ja neid tuleks rahastada ainult 
liikmesriikide eelarvetest.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Komisjon peaks käesoleva 
raamprogrammi raamistikus paremini 
arvesse võtma teadusuuringuid, milles 
käsitletakse nabaväädiverest eraldatud 
rakke (eristusvõime, levitamise võime, 
autoloogse või allogeense kasutamise 
võime, immunoloogiliselt vahendatud 
reaktsiooni puudumine retsipiendi poolt), 
mida juba kasutatakse edukalt teatud 
haiguste ravimiseks.

Or. fr
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Selgitus

Nabaväädiverest eraldatud tüvirakkude uuringud on teadusuuringute kolmas võimalus, mida 
selgesõnaliselt soodustatakse ühenduse programmis „Horisont 2020”.

Muudatusettepanek 332
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Seitsmenda raamprogrammi 
raames peab iga projekt, milles on ette 
nähtud inimembrüo tüvirakkude 
kasutamine, olema edukalt läbinud 
teadusliku hindamise, mille käigus 
sõltumatud teaduseksperdid hindavad 
selliste tüvirakkude kasutamise 
vajalikkust püstitatud teaduseesmärkide 
saavutamiseks. Sellist tegevust peaks 
jätkama programmi „Horisont 2020” 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Indutseeritud pluripotentsete 
tüvirakkude (nn iPS-rakkude) hiljutine 
avastamine on lisanud mitmete aastate 
järel uue teadusuuringute võimaluse 
täiskasvanud inimese ja embrüonaalsete 
tüvirakkude uurimiseks, andes ravi 
ootavatele patsientidele uut lootust. 
Seetõttu on asjakohane, et Euroopa Liit 
tegutseb selles valdkonnas, pöörates 
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tähelepanu alljärgnevatele elementidele:
– huvi tekitamine igat tüüpi 
teadusuuringutes osalevates teadlastes;
– tasakaalu otsimine erinevat tüüpi 
tüvirakkusid käsitlevate teadusuuringute 
valdkondades selliselt, et ühtegi 
valdkonda ei eelistata teiste kahjuks;
– eetiliste probleemide eelnev uurimine, 
mis kaasnevad iga tüvirakkude 
kategooriaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 334
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Liidu teadusuuringute poliitika ja 
rahastamine peab tagama, et teadlased, 
kelle teadusuuringuid rahastatakse liidu 
maksumaksjate raha eest, patendiksid 
oma leiutisi liidus. Kuna inimese 
embrüonaalseid tüvirakke ei saa patentida 
(vrd Euroopa Kohtu kohtulahend C-
34/10), peaks olema välistatud liidu 
rahastus seda tüüpi teadusuuringutele, et 
tagada maksumaksjate raha 
vastutustundlik kasutamine. Sellest 
hoolimata võib liikmesriik otsustada 
selliseid teadusuuringuid rahastada ainult 
oma riiklikust eelarvest ja vastavalt oma 
riiklikele õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Liit peaks soovitama teadlastel, 
kelle teaduslikku uurimistööd 
rahastatakse liidu eelarvest, oma leiutised 
Euroopas patentida. Kuna inimese 
embrüonaalsed tüvirakud ei ole 
patenditavad, tuleks seda laadi 
teadusuuringud liidu rahastamisest välja 
arvata ja neid tuleks rahastada ainult 
liikmesriikide eelarvetest.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Liidu teadusuuringute poliitika ja 
rahastamine peab tagama, et teadlased, 
kelle teadusuuringuid rahastatakse liidu 
maksumaksjate raha eest, patendiksid 
oma leiutisi liidus. Kuna inimese 
embrüonaalsed tüvirakke ei saa patentida 
(vrd Euroopa Kohtu kohtulahend C-
34/10), peaks olema välistatud liidu 
rahastus seda tüüpi teadusuuringutele, et 
tagada maksumaksjate raha 
vastutustundlik kasutamine. Sellest 
hoolimata võib liikmesriik otsustada 
selliseid teadusuuringuid rahastada ainult 
oma riiklikust eelarvest ja vastavalt oma 
riiklikele õigusaktidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 c) Jõuliselt tuleks toetada tüvirakkude 
mitteembrüonaalseid allikaid, mis on 
osutunud paljulubavamaks ja vähem 
vaieldavaks. Taoline stiimul tugevdab ka 
liidu konkurentsivõimet selles 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Teaduslikult on inimeste embrüonaalsed rakud olnud üsna pettumustvalmistavad, olles 
tänapäeval kliiniliselt järjest vähemlubavad. Seevastu teaduslikud edusammud teadustöös 
alternatiivsete tüvirakkudega (täiskasvanu, nabanöörist saadud või indutseeritud 
pluripotentsed), mis on vaieldamatud, esitavad paremaid väljavaateid kliinilisteks 
rakendusteks või on nendega juba saavutatud laialt levinud kliinilisi tulemusi.

Muudatusettepanek 338
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet. Asjakohane seotus 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega aitab 
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kooskõlastatud tegevuse kaudu ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 174 ja 349 ja artikli 355 lõikes 1 
nimetatud piirkondade eripäraga 
arvestamise teel vähendada 
teadusuuringute ja innovatsiooni lõhet 
Euroopa Liidus.

Or. pt

Selgitus

Regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika fondid on vaja seostada programmi „Horisont 2020” 
rahastuga ning seejuures ei tohi unustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 174 
ja 349 ning artikli 355 lõikes 1 nimetatud piirkondade eripära.

Muudatusettepanek 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet. Siiski on oluline 
selgesti eristada viise, kuidas rahastamist 
jaotatakse: teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahastamist programmi 
„Horisont 2020” alusel tuleb alati jaotada 
teadusuuringute tipptaseme ja 
innovatsioonis konkreetsete tulemuste 
saavutamise potentsiaali kriteeriumide 
alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 340
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet. Programm 
„Horisont 2020” peaks veel tuginema 
käimasolevate algatuste, näiteks algatuse 
„Teadmiste piirkond” ja ühise uurimistöö 
vahendi tulemustele.

Or. de

Muudatusettepanek 341
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime ja juhtalgatused liidu 
teiste programmidega näiteks hariduse, 
kosmose, keskkonna, energeetika, 
põllumajanduse ja kalanduse, 
konkurentsivõime, VKEde, sisejulgeoleku, 
kultuuri ja meedia valdkonnas ning 
ühtekuuluvuspoliitika fondidega ja maaelu 
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strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

arengu poliitikaga, mis saavad aruka 
spetsialiseerumise strateegiate raames 
parandada riikide ja piirkondade 
teadusuuringute ja innovatsioonivõimet
ning edendada võimalust jõuda 
tipptasemele aste-astmelt lähemale.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sisejulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

(26) Maksimaalse mõju saavutamiseks 
tuleb programmis „Horisont 2020” välja 
arendada koostoime liidu teiste 
programmidega näiteks hariduse, kosmose, 
keskkonna, konkurentsivõime, VKEde, 
sise- ja välisjulgeoleku, kultuuri ja meedia 
valdkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega ja maaelu arengu poliitikaga, 
mis saavad aruka spetsialiseerumise 
strateegiate raames parandada riikide ja 
piirkondade teadusuuringute ja 
innovatsioonivõimet.

Or. en

Selgitus

Enam ei ole olemas julgeoleku puhtalt sisemist mõõdet, sest mitu tänast ohtu on ülemaailmse 
olemusega (nt küberkuritegevus, terrorism). Liit on sellele vastavalt organiseerinud, 
seostades Euroopa välisteenistuse pea komisjoni asepresidendina. Horisont peaks samuti 
austama seda vajadust.

Muudatusettepanek 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Euroopa 2020. aasta strateegia
eesmärkide täielikuks saavutamiseks on 
tähtis, et liidu ühtekuuluvuspoliitika 
aitaks kaasa oskuste baasi ja 
innovatsiooni võimekuse tugevdamisele 
kohalikul tasandil ning piirkondade 
vahelist Euroopa-sisest koostööd 
soodustavate vahendite ja koostöö 
arendamisele. Need vahendid ja koostöö 
on vajalikud kvaliteediprogrammi 
„Horisont 2020” edukaks rakendamiseks
kohalikul, piirkondlikul ja Euroopa 
tasandil. Peale selle peaks 
rakenduskavade ja teadustegevuse, 
innovatsiooni ja aruka spetsialiseerumise 
strateegiate eesmärgiks olema tihedama 
sideme loomine programmi 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide 
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 344
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Et saavutada suurem ja parem side 
teadusuuringute ja innovatsiooni vahel, 
tuleks programmi „Horisont 2020” 
raames toetada teadmus- ja 
tehnoloogiasiiret, pöörates erilist 
tähelepanu sellele, milline on suhe 
avalikus sfääris teostatavate 
teadusuuringute ja liidu tootmisstruktuuri 
vahel selle kõigis piirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 345
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Programmi „Horisont 2020” 
eesmärk peaks olema levitada ja edendada 
tipptasemel teadusuuringuid kõigis 
Euroopa piirkondades liidu geograafiliselt 
tasakaalustatud majanduskasvu ja 
innovatsiooni strateegia eeltingimusena 
ning edendada teadlaste liikuvust kui 
vahendit liikmesriikidevahelise ajude 
äravoolu vormide vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Et kasutada sünergiat 
poliitikasuundade vahel, tuleks 
tipptasemele jõudmise astmestiku 
vahendid kehtestada nii programmis 
„Horisont 2020” kui ka 
ühtekuuluvuspoliitikas.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Euroopa kohalikel ja piirkondlikel 
asutustel on tähtis roll Euroopa 
teadusruumi rakendamisel ja liidu 
finantsinstrumentide tõhusa 
koordineerimise tagamisel, eelkõige 
sidemete edendamisel programmi 
„Horisont 2020” ja struktuurifondide 
vahel piirkondlike 
innovatsioonistrateegiate raames, mis 
põhinevad arukal spetsialiseerumisel. 
Piirkondadel on otsustava tähtsusega osa 
ka programmi „Horisont 2020” tulemuste 
levitamisel ja rakendamisel ning 
täiendava rahastamise pakkumisel.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele.

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele. Moodustades rohkem kui 
95% kõigist liidu ettevõtjatest, on VKEde 
vahel siiski suuri erinevusi ja erinevat 
liiki VKEde jaoks on vaja erinevat 
lähenemisviisi. Seetõttu peaks „Horisont 
2020” pakkuma erinevate vahendite 
paketti, et toetada VKEde teadus- ja 
innovatsioonitegevust, nagu 
otserahastamine, parem osalus koostööl 
põhinevates projektides, lihtsam 
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juurdepääs rahastamisele, oskuste 
tõhustamine ja koolitus, inimressursside 
liikuvus ja Eurostars. „Horisont 2020” 
peaks toetama ka väikeseid „mid-caps’e” 
(ettevõtja juhitavad firmad, milles on kuni 
1000 töötajat), millest paljudel on suur 
majanduskasvu edendamise potentsiaal.

Or. en

Selgitus

VKE määratlus on väga lai. „Horisont 2020” peaks pakkuma erinevate vahendite paketti, 
mida saaks kasutada ja suunata VKEde erinevatele alarühmadele, sõltuvalt näiteks nende 
suurusest, kasvufaasist, sektorist ning teadus- ja innovatsioonitegevuse intensiivsusest.

Muudatusettepanek 349
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele.

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne 
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. Sel eesmärgil 
tuleks töötada välja vahendite komplekt, 
mis toetab teadustööd ja innovatsiooni 
innovatsioonitsükli erinevatel etappidel ja 
võtab arvesse VKEde erinevaid suurusi ja 
liike. Programm „Horisont 2020” peaks
eraldama vähemalt 20% oma eelarvest 
VKEdele kogu oma rakendamisaja 
jooksul. Konkreetsemalt realiseeritakse 
vähemalt 10% programmi „Horisont 
2020” eelarvest VKEde vahendi abil, mida 
peaks haldama ja rakendama üks selleks 
ettenähtud haldusstruktuur.

Or. en
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Muudatusettepanek 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele.

(27) VKEd on Euroopas tähtis
innovatsiooni, majanduskasvu ja 
töökohtade loomise allikas. Seetõttu vajab 
programm „Horisont 2020” VKEde jõulist 
osalemist, mida on kirjeldatud komisjoni 
6. mai 2003. aasta soovituses 
2003/361/EÜ. See peaks aitama kaasa 
Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 
Business Act” eesmärkide saavutamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 351
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) VKEd on Euroopas märkimisväärne
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele.

(27) VKEd on Euroopas tähtis
innovatsiooni ja majanduskasvu allikas. 
Seetõttu vajab programm „Horisont 2020” 
VKEde jõulist osalemist, mida on 
kirjeldatud komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ. See peaks aitama 
kaasa Euroopa väikeettevõtlusalgatuse 
„Small Business Act” eesmärkide 
saavutamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras



PE492.656v01-00 94/181 AM\906699ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ülikoolidel on põhjapanev roll liidu 
teaduslikus ja tehnilises baasis nii 
peamiste tipptasemel koolitusasutustena 
kui ka teadusuuringutes.
Teadustöö- ja 
tehnoloogiaorganisatsioonid ühendavad 
erinevaid osalisi kogu 
innovatsiooniahelast, alusuuringutest 
tehnoloogiliste teadusuuringuteni, toote ja 
protsessi arendamisest prototüübi loomise 
ning tutvustamiseni ja kuni täiemahulise 
rakendamiseni avalikus ja erasektoris.
Tööstus ja VKEd on väga olulised 
teadustöö tulemuste turgudele viimiseks. 
„Horisont 2020” peaks võimendama 
investeeringuid erasektorist teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni, et 
saavutada eesmärk tõsta kombineeritud 
avaliku ja erasektori investeeringud 
teadus- ja arendustegevusse 3%ni SKPst.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ülikoolidel on põhjapanev roll liidu 
teaduslikus ja tehnilises baasis nii 
peamiste tipptasemel koolitusasutustena 
kui ka teadusuuringutes. 
Teadustöö- ja 
tehnoloogiaorganisatsioonid asuvad 
innovatsiooni ökosüsteemide sõlmpunktis, 
ühendades peamisi osalisi kogu 
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innovatsiooniahelast, alusuuringutest 
tehnoloogiliste teadusuuringuteni, toote ja 
protsessi arendamisest prototüübi loomise 
ning tutvustamiseni ja kuni täiemahulise 
rakendamiseni avalikus ja erasektoris. 
Tööstus ja VKEd on väga olulised 
teadustöö tulemuste turgudele viimiseks. 
„Horisont 2020” peaks võimendama 
investeeringuid erasektorist teadus- ja 
arendustegevusse ning innovatsiooni, et 
viia avaliku ja erasektori teadus- ja 
arendustegevuse koguinvesteeringud 
3%ni SKPst (millesse erasektori panus 
peaks olema 2/3).

Or. en

Muudatusettepanek 354
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Et „Horisont 2020” mõju oleks 
suurim, tuleks erilist tähelepanu pöörata 
multidistsiplinaarsetele, 
interdistsiplinaarsetele ja 
transdistsiplinaarsetele lähenemisviisidele 
kui oluliste teaduslike edusammude 
vajalikele elementidele. Läbimurded 
teaduses toimuvad sageli valdkondade ja 
teadmiste piirialadel või ristumiskohtades. 
Peale selle nõuab Euroopa ees seisvate 
probleemide ja väljakutsete keerukus 
lahendusi, milleni on võimalik jõuda 
üksnes mitme valdkonna ja 
ühiskonnaliikme koostöö abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Et „Horisont 2020” mõju oleks 
suurim, tuleks erilist tähelepanu pöörata 
multidistsiplinaarsetele, 
interdistsiplinaarsetele ja 
transdistsiplinaarsetele lähenemisviisidele 
kui oluliste teaduslike edusammude 
vajalikele elementidele. Läbimurded 
teaduses toimuvad sageli valdkondade ja 
teadmiste piirialadel või ristumiskohtades. 
Peale selle nõuab Euroopa ees seisvate 
probleemide ja väljakutsete keerukus 
lahendusi, milleni on võimalik jõuda 
üksnes mitme valdkonna ja 
ühiskonnaliikme koostöö abil.

Or. en

Selgitus

Multidistsiplinaarsed, interdistsiplinaarsed ja transdistsiplinaarsed lähenemisviisid on 
teaduse ja innovatsiooni edusammude jaoks väga tähtsad. Praeguste probleemide keerukust 
ei saa sageli ületada üksnes ühe teadusvaldkonna raames või teadlaste poolt. Järelikult on 
parimate lahenduste leidmiseks ja väljatöötamiseks korrapäraselt vaja valdkondade ja 
ühiskonnaliikmete vahelisi ühiseid eesmärke või ühiseid kognitiivseid struktuure. Seetõttu 
peaks programm „Horisont 2020” peale multidistsiplinaarset ja interdistsiplinaarsete 
lähenemisviiside ettenägemise neid ka edendama.

Muudatusettepanek 356
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ülikoolidel ja teadustööd 
rakendavatel organisatsioonidel on 
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põhjapanev roll liidu teaduslikus ja 
tehnilises baasis nii peamiste tipptasemel 
koolitusasutustena kui ka 
teadusuuringutes.

Or. en

Selgitus

Mitmes riiklikus süsteemis on teadustööd rakendavatel organisatsioonidel tipptasemel 
teadustöös juhtiv roll.

Muudatusettepanek 357
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ülikoolidel ja 
teadusorganisatsioonidel on põhjapanev 
roll liidu teaduslikus ja tehnilises baasis 
nii peamiste tipptasemel 
koolitusasutustena kui ka 
teadusuuringutes.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ülikoolidel on põhjapanev roll liidu 
teaduslikus ja tehnilises baasis nii 
peamiste tipptasemel koolitusasutustena 
kui ka teadusuuringutes, kuna nad seovad 
loomulikult Euroopa kõrgharidusruumi 
ja Euroopa teadusruumi rakendamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 359
Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Et „Horisont 2020” mõju oleks 
suurim, tuleks erilist tähelepanu pöörata 
baasteadusele ning 
multidistsiplinaarsetele ja 
interdistsiplinaarsetele lähenemisviisidele 
kui oluliste teaduslike edusammude 
vajalikele elementidele. Läbimurre 
teaduses toimub sageli valdkondade 
piiridel või puutepunktides. Peale selle 
nõuab Euroopa ees seisvate probleemide 
ja väljakutsete keerukus lahendusi, 
milleni on võimalik jõuda üksnes mitme 
valdkonna koostöö abil.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel, see võib 
esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel, see võib 
esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis; koordineerimine ja 
kontroll programmi „Horisont 2020“ 
raames peab tagama vahendite parima 
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kasutuse ja vältima asjatuid topeltkulusid, 
olenemata sellest, millised on kaasatud 
rahastamisallikad.

Or. es

Selgitus

Tuletatakse meelde, et igasugune koostoime on hea, tingimusel et on olemas väga hea 
koordineerimine ja piisav kontroll, et vältida asjatut topelttööd.

Muudatusettepanek 361
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel, see võib 
esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate riiklike ja 
piirkondlike programmide ning 
vastastikku kasulike ja juurdepääsetavate 
rahvusvaheliste programmide vahel, see 
võib esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

Or. en

Selgitus

Kuigi programm „Horisont 2020” on avatud kolmandate riikide organisatsioonidele, peame 
me kindlustama, et teadusprogrammid on ELi organisatsioonidele avatud ka tegelikult ja 
mitte ainult teoorias.

Muudatusettepanek 362
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate riiklike ja 
piirkondlike programmide vahel, see võib 
esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

(28) Liidu rahastamise võimalikult suure 
mõjukuse saavutamiseks tuleb 
programmiga „Horisont 2020” tekitada 
suurem koostoime teadusuuringuid ja 
innovatsiooni toetavate rahvusvaheliste,
riiklike ja piirkondlike programmide vahel, 
see võib esineda ka avaliku sektori sisese 
partnerluse vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 
programmi „Horisont 2020” ja erasektori 
vahendite ühendamisega avaliku ja 
erasektori partnerluse vormis sellistes 
tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata Euroopa laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta otsuse 
1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 
vormis toimuv avaliku ja erasektori 
partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 
struktuuride abil.

(29) Samuti võiks mõju suurendada 
programmi „Horisont 2020” ja erasektori 
vahendite ühendamisega avaliku ja 
erasektori partnerluse vormis sellistes 
tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata Euroopa laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele, 
erasektori rahaliste vahendite 
vabastamisele ja ühiskonnaprobleemide 
lahendamisele. Need partnerlused peaksid 
olema tõelised, sealhulgas erasektori 
kohustuste ja osamaksete mõttes, 
määratlema konkreetsed eesmärgid, mis 
tuleb saavutada, ja nende eest vastutama, 
olema kooskõlas ülejäänud programmiga 
„Horisont 2020” intellektuaalomandi 
õiguste eeskirjade, juurdepääsuõiguste, 
läbipaistvuse ja huvitatud uustulnukatele 
ning väikestele osalistele avatuse osas, 
ergutama terve väärtusahela kaasatust, 
stimuleerima täiendavaid erasektori 
teadus- ja arendustegevuse 
investeeringuid ning olema kooskõlas 
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liidu teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni strateegilise töökavaga.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta otsuse 
1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 
vormis toimuv avaliku ja erasektori 
partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 
struktuuride abil ja austades ülalmainitud 
põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Sellal kui avaliku ja erasektori partnerlused, sh ühised tehnoloogiaalgatused võivad 
suurendada ELi tööstuse konkurentsivõimet ja vabastada erasektori rahalisi vahendeid, 
peavad need vastama teatavatele miinimumtingimustele seoses avaliku sektori rahaliste 
vahendite sobitamisega erasektori partnerite poolt, intellektuaalomandiõiguse tavaeeskirjade 
kohaldatavusega, juurdepääsuõiguste ja avatud osalemisega uustulnukatele ning väikestele 
osalistele, projektikonkursside läbipaistvusega, nende vastastikuse täiendamisega 
traditsiooniliste rahvusvaheliste koostööpõhiste projektidega ja nende kooskõlaga ELi teadus-
ja arendustegevuse strateegilise tegevuskavaga.

Muudatusettepanek 364
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 
programmi „Horisont 2020” ja erasektori 
vahendite ühendamisega avaliku ja 
erasektori partnerluse vormis sellistes 
tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata Euroopa laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 
programmi „Horisont 2020” ja erasektori 
vahendite ühendamisega avaliku ja 
erasektori partnerluse vormis sellistes 
tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata Euroopa laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta otsuse 
1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 
vormis toimuv avaliku ja erasektori 
partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 
struktuuride abil.

Olemasolevate Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse 
1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 
vormis toimuv avaliku ja erasektori 
partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 
struktuuride abil. Eelkõige tuleks läbi 
vaadata nende juhtimine ja toimimine, et 
tagada avatud, läbipaistev, tulemuslik ja 
tõhus toimimine ning anda laiale hulgale 
oma konkreetsetes valdkondades 
aktiivsetele sidusrühmadele võimalus 
osaleda. Peale selle peaks komisjon 
hindama võimalust lisada ühistesse 
tehnoloogiaalgatustesse ja teistesse 
loodud avaliku ja erasektori 
partnerlustesse hariduse tahk kui 
teadmiste kolmnurga loomulik element.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 
programmi „Horisont 2020” ja erasektori 
vahendite ühendamisega avaliku ja 
erasektori partnerluse vormis sellistes 
tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata Euroopa laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta otsuse 
1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 

(29) Samuti tuleks mõju suurendada 
programmi „Horisont 2020” ja erasektori 
vahendite ühendamisega avaliku ja 
erasektori partnerluse vormis sellistes 
tähtsates valdkondades, kus 
teadusuuringute ja innovatsiooniga saaks 
kaasa aidata Euroopa laiemate 
konkurentsieesmärkide saavutamisele ja 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta otsuse 
1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
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tehnoloogiaarenduse ja
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 
vormis toimuv avaliku ja erasektori 
partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 
struktuuride abil.

tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat 
raamprogrammi (2007–2013)) alusel 
käivitatud ühiste tehnoloogiaalgatuste 
vormis toimuv avaliku ja erasektori 
partnerlus võib jätkuda sihtotstarbelisemate 
struktuuride abil. Komisjon peaks 
pakkuma üheainsa rahastamisallika, 
välja arvatud juhul, kui on olemas selge 
kokkulepe komisjoni ja liikmesriikide 
vahel tagada piisav eelarve konkreetse 
algatuse ühiseks rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Institutsionaliseeritud avaliku ja erasektori partnerlused on seotud kõrgete 
üldhalduskuludega ja nõuavad pikka ettevalmistusaega. Uued avaliku ja erasektori 
partnerlused peaksid põhinema ühe rahastamisallikaga rahastamismudelil (EL komisjon). 
Üks rahastamisallikas programmis „Horisont 2020” (EL komisjon) on eelistatud valik, 
arvestades projektide rakendamise lihtsustamist ja võrdsete võimaluste tagamist osalemiseks 
erinevates osalevates riikides.

Muudatusettepanek 366
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 
luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat, mõlemale 
poolele kasutoovat ja vajadusel 
vastastikust koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välis- ja arengupoliitikat –, 
sealhulgas luues koostoimet 
välisprogrammidega ja aidates liidul täita 
rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
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aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine. Komisjon peaks looma 
strateegia, mis põhineb liidu 
poliitikasuundadel ja vajadustel, et 
paremini suunata ja esmatähtsaks pidada 
rahvusvahelist koostööd teaduse, 
tehnoloogia ja innovatsiooni vallas, 
selgitades välja peamised kolmandad 
riigid ja teaduslikud ning tehnoloogilised 
valdkonnad, millele jõupingutused 
koondada.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 
luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välis- ja arengupoliitikat –, 
sealhulgas luues koostoimet 
välisprogrammidega ja aidates liidul täita 
rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine. Rahvusvahelise koostöö 
puhul tuleks arvesse võtta 
äärepoolseimate piirkondade ja 
ülemeremaade ja -territooriumide 
võimekust ja võimalikku rolli, mida nad 
võiksid täita piirkondades, kus nad 
asuvad.

Or. fr
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Selgitus

Äärepoolseimaid piirkondi ja ülemeremaid ja -territooriumeid leidub kõikjal maailmas ning 
neid võiks kasutada Euroopa Liidu abivahenditena eelkõige rahvusvahelise koostöö jaoks.

Muudatusettepanek 368
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 
luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välis- ja arengupoliitikat –, 
sealhulgas luues koostoimet 
välisprogrammidega ja aidates liidul täita 
rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine. Tagades, et rahastamine, 
mida jagatakse programmi „Horisont 
2020” alusel, ei lähe vastuollu liidu 
väärtustega ja et julgustada sidusust liidu 
välis- ja arengupoliitikaga, tuleks 
sätestada konkreetsed eeskirjad, mis on 
kohaldatavad kolmandatele riikidele, 
mille kohta leidub mõistlikult 
põhjendatud kahtlusi inimõiguste 
rikkumise, relvakonfliktides osalemise või 
territoriaalsete konfliktide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Marisa Matias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 
luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välis- ja arengupoliitikat –, 
sealhulgas luues koostoimet 
välisprogrammidega ja aidates liidul täita 
rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine. Siiski tuleks võimaliku 
kahekordse kasutamisega 
teadusuuringute valdkonnas vältida 
koostööd kolmandate riikidega iga riigi 
puhul, mis ei austa inimõigusi, ÜRO 
resolutsioone ja rahvusvahelist õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välis- ja arengupoliitikat ning 
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luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

koostööl põhinevaid rahvusvahelisi 
teadusvõrgustikke –, sealhulgas luues 
koostoimet välisprogrammidega ja aidates 
liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välispoliitikat –, sealhulgas 
luues koostoimet välisprogrammidega ja 
aidates liidul täita rahvusvahelisi kohustusi, 
nagu aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine.

(30) Programmiga „Horisont 2020” tuleks 
edendada ühist huvi pakkuvat ja mõlemale 
poolele kasutoovat koostööd kolmandate 
riikidega. Tuleks tegeleda rahvusvahelise 
koostööga teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni valdkonnas, et saavutada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid –
tugevdada konkurentsivõimet, aidata kaasa 
ühiskonnaprobleemide lahendamisele ja 
toetada liidu välis- ja arengupoliitikat –, 
sealhulgas luues koostoimet 
välisprogrammidega ja aidates liidul täita 
rahvusvahelisi kohustusi, nagu 
aastatuhande arengueesmärkide ja RIO+20 
eesmärkide saavutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Kaaluda tuleks teadusmeeskondade 
erinevates projektides osalemise 
julgustamist, et tugevdada teadus- ja 
arendustegevuse kvaliteeti ja suurendada 
rahvusvahelise koostöö võimalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmi „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist, mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist või ebatõhusate 
äriühingute säilitamist.

(31) Selleks et säilitada võrdsed 
võimalused kõikidele siseturul aktiivselt 
tegutsevatele ettevõtjatele, tuleks 
programmi „Horisont 2020” ettenähtud 
rahastamise kavandamisel lähtuda 
riigiabieeskirjadest, tagada riiklike 
kulutuste tõhusus ja vältida turumoonutusi, 
nt erasektori rahaliste vahendite massilist 
väljatõrjumist või mittetulemuslike 
turustruktuuride loomist.

Or. fr

Muudatusettepanek 374
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 
4. veebruaril 2011 vajadust uute kontrolli-
ja riskijuhtimismeetodite järele liidu 

(32) Euroopa Ülemkogu tunnistas 
4. veebruaril 2011 vajadust uute kontrolli-
ja riskijuhtimismeetodite järele liidu 
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teadusuuringute rahastamises, nõudes uut 
tasakaalu usalduse ja kontrollimise ning 
riskide võtmise ja riskide vältimise vahel. 
Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise kohta 
pragmaatilist nihet haldus- ja finantskorra 
lihtsustamise suunas ning märkis, et 
Euroopa teadusuuringute rahastamise 
juhtimine peaks põhinema rohkem 
usaldusel ja olema osalejate suhtes 
riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) 
vahehindamise aruande kokkuvõttes on 
kirjas, et on vaja põhjalikumat lihtsustamist 
ning riski ja usalduse vaheline tasakaal 
tuleb uuesti jalule seada.

teadusuuringute rahastamises, nõudes uut 
tasakaalu usalduse ja kontrollimise ning
riskide võtmise ja riskide vältimise vahel. 
Euroopa Parlament nõudis oma 
11. novembri 2010. aasta resolutsioonis 
teadusuuringute raamprogrammide 
rakendamise lihtsustamise kohta 
pragmaatilist nihet haldus- ja finantskorra 
lihtsustamise suunas ning märkis, et 
Euroopa teadusuuringute rahastamise 
juhtimine peaks põhinema rohkem 
usaldusel ja olema osalejate suhtes 
riskialtim. Teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) 
vahehindamise aruande kokkuvõttes on 
kirjas, et on vaja põhjalikumat lihtsustamist 
ning riski ja usalduse vaheline tasakaal 
tuleb uuesti jalule seada. Kõnealune 
haldus- ja finantsalane lihtsustamine 
tuleks lõpule viia enne programmi 
„Horisont 2020” algust.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 
2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 
ning mis soodustab innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise
poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist.

Käesolevas määruses kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 
2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 
ning mis soodustab innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 
poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist. Käesoleva määrusega ei 
rahastata komisjoni halduskulusid antud 
programmi täideviimiseks ega suurte 
Euroopa infrastruktuuri projektide, nagu 
Galileo, GMES või ITER, ülesehitamist 
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või käitamist. 

Or. en

Selgitus

Seitsmendat raamprogrammi „väärtarvitati” sageli, et rahastada rahastamislünkasid suurtes 
Euroopa projektides, nagu Galileo, GMES või ITER. Kuigi Euroopa Parlament toetab neid 
projekte ja nende rahastamist, peaks olema väga selge, et programm „Horisont 2020” ei 
rahasta nende ülekulusid ei nende projektide kasutuselevõtu ega nende toimimise ajal.

Muudatusettepanek 376
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 
2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 
ning mis soodustab innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 
poliitika tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist.

Käesolevas määruses kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 
2014–2020 (edaspidi „programm „Horisont 
2020””) ning raamistik, mille alusel liit 
toetab teadus- ja innovatsioonitegevust 
ning mis soodustab innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 
poliitika ühiskondliku, majandusliku ja 
tööstusliku potentsiaali paremat 
ärakasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „teadus- ja innovatsioonitegevus” –
kogu tegevus, mis hõlmab teadusuuringuid, 

(a) „teadus- ja innovatsioonitegevus” –
kogu tegevus, mis hõlmab teadusuuringuid, 
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tehnoloogiaarendust, tutvustamistegevust 
ja innovatsiooni, sh koostöö edendamine 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tulemuste levitamine 
ja optimeerimine ning liidu teadlaste 
koolituse ja liikuvuse soodustamine;

tehnoloogiaarendust, tutvustamistegevust 
ja innovatsiooni, sh koostöö edendamine 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, avatud juurdepääs, 
tulemuste levitamine ja optimeerimine ning 
liidu teadlaste koolituse ja liikuvuse 
soodustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „avaliku ja erasektori partnerlus” –
partnerlus, mille puhul erasektoris 
tegutsevad partnerid, ühendus ja vajaduse 
korral muud partnerid kohustuvad ühiselt
toetama teadus- ja 
innovatsiooniprogrammi või -tegevuse 
arendamist ja rakendamist;

(d) „avaliku ja erasektori partnerlus” –
partnerlus erasektoris tegutsevate 
partnerite ja avaliku sektori partnerite 
vahel, nagu ülikoolid, 
teadusorganisatsioonid ja muud avaliku 
sektori organisatsioonid, mida ühiselt
toetavad ühendus ja selle partnerid, et 
toetada teadus- ja innovatsiooniprogrammi 
või -tegevuse arendamist ja rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „avaliku sektori sisene partnerlus” –
partnerlus, mille puhul avaliku sektori 
asutused või piirkonna, riigi või 
rahvusvahelisel tasandil avalikke teenuseid 
osutavad asutused kohustuvad koos liiduga 

(e) „avaliku sektori sisene partnerlus” –
partnerlus, mille puhul avaliku sektori 
asutused või kohalikul, piirkonna, riigi või 
rahvusvahelisel tasandil avalikke teenuseid 
osutavad asutused kohustuvad koos liiduga 
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ühiselt toetama teadus- ja 
innovatsiooniprogrammi või -tegevuse 
arendamist ja rakendamist.

ühiselt toetama teadus- ja 
innovatsiooniprogrammi või -tegevuse 
arendamist ja rakendamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „teadusuuringute infrastruktuurid” 
– rajatised, ressursid, organisatsioonilised 
süsteemid ja teenused, mida kasutatakse 
teadusringkondades oma 
tegevusvaldkonna teadusuuringute ja 
innovatsiooni teostamiseks. Võimaluse 
korral võib neid kasutada väljaspool 
teadusuuringuid, nt hariduses või avalikes 
teenustes. Viidatud teabe hulgas on 
järgmine: suured teaduslikud seadmed 
(või vahendite kogud); teadmispõhised 
ressursid, näiteks kogud, arhiivid või 
teaduslikud andmed; e-infrastruktuurid, 
näiteks andmed, andmetöötlus- ja 
tarkvarasüsteemid, 
teadevahetusvõrgustikud ja süsteemid 
avatuse ja digitaalse usalduse 
edendamiseks; mis tahes muud 
ainulaadsed infrastruktuurid, mis on 
vajalikud tipptaseme saavutamiseks 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Selleks et oleks olemas ühtne määratlus, mis osutaks taristu kontseptsioonile, tuleks see 
hõlmata õigusloomega seotud dokumendis, mis sisaldab juba kasutusel olevat kontseptsiooni, 
mis laiendab hoonete ja füüsiliste investeeringutega seotud traditsionaalset tõlgendust.
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Muudatusettepanek 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) „arukas spetsialiseerumine” –
Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsioonipoliitika arendamise 
käsitus. Aruka spetsialiseerumise eesmärk 
on edendada avalike investeeringute 
tulemuslikku ja tõhusat kasutamist, 
kasutades ära riikide- ja 
piirkondadevahelist sünergiat ning 
tugevdades nende 
innovatsioonisuutlikkust. Aruka 
spetsialiseerumise strateegia on välja 
töötatud mitmeaastaseks strateegiliseks 
tegevuskavaks, mille eesmärk on 
arendada toimiv riiklik või piirkondlik 
teadus- ja uuendustegevuse süsteem.

Or. en

Selgitus

Arukas spetsialiseerumine on toiming, mida peavad teostama piirkonnad, et tuvastada nende 
enda suutlikkus ja tulevase piirkondliku strateegilise programmi ülesehitus. See on alt üles 
käsitlusviisi nõue, mis võimaldab struktuurifondidest programmile „Innovatsioon” ja 
„Horisont 2020” rahastamisvahendeid üle kanda.

Muudatusettepanek 382
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
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kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise 
jätkusuutlikkuse, majandusarengu ja 
vastupidavuse, sotsiaalse kaasatuse ja 
tööstusliku konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, viies teadusuuringute tulemusi 
hariduse igale tasemele, luues uusi 
töövõimalusi ning tagades Euroopa 
pikaajalise jätkusuutliku majanduskasvu ja 
konkurentsivõime.

Or. en

Selgitus

Haridus on väga tähtis juhtalgatus Euroopa 2020. aasta strateegias. See on oluline vahend 
Euroopa tugevuse tagamiseks. Tuleks hõlmata siire teadustööst haridusprogrammidele.
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Muudatusettepanek 384
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu
teaduuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes tipptasemel
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
investeeringute suurendamise vahendina, 
luues uusi töövõimalusi ning tagades 
Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.
Programm peab olema suunatud 
tegevustele, kus liidu sekkumine toob 
lisandväärtust, mis on kõrgem riiklikul 
või piirkondlikul tasandil sekkumise 
omast.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu
teaduuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes tipptasemel
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
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majanduskasvu ja konkurentsivõime. majanduskasvu ja konkurentsivõime ning 
samuti käsitledes liidu ühiskondlikke 
probleeme.

Or. en

Selgitus

Tipptase on kõige olulisem raamprogrammi üldine rahastamiskriteerium ja seda tuleks 
mainida programmi „Horisont 2020” eesmärkides.

Muudatusettepanek 386
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu
teaduuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes tipptasemel
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Or. en

Selgitus

Tipptase on kõige olulisem raamprogrammi üldine rahastamiskriteerium ja seda tuleks 
mainida programmi „Horisont 2020” eesmärkides.

Muudatusettepanek 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4



AM\906699ET.doc 117/181 PE492.656v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu
teaduuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes tipptasemel
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu
teaduuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes tipptasemel
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu
teaduuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes tipptasemel
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii avaliku 
sektori ja erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning 
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime ning 
ülemaailmse teadusalase juhtpositsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu teaduuuringute
ja innovatsiooni rahastamiseks ühist 
strateegilist raamistikku ning toimides nii 
erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi ning
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Programmil „Horisont 2020” on tähtis roll 
Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia 
elluviimisel, pakkudes liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
rahastamiseks ühist strateegilist 
raamistikku ning toimides nii avaliku 
sektori ja erainvesteeringute suurendamise 
vahendina, luues uusi töövõimalusi,
tagades Euroopa pikaajalise jätkusuutliku 
majanduskasvu ja konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” juhitakse 
koos liikmesriikidega, et tagada 
liikmesriikides ja kohalike omavalitsuste 
poolt ellu viidava teadustegevuse ja 
innovatsioonipoliitika täiendatavus ja 
Euroopa lisandväärtus.

Or. fr

Muudatusettepanek 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Vahendeid teadusuuringute ja 
innovatsiooni ning struktuurifondide 
seostamiseks tuleks rakendada 
programmide „Teadmiste piirkond” ja 
„Arukas spetsialiseerumine” abil. 
Mõlemad vahendid tuleks asetada 
Euroopa teadusruumi, et luua 
objektiivsed näitajad tipptasemele 
jõudmise astmestiku kohta.

Or. en

Selgitus

„Teadmiste piirkond" ja „Arukas spetsialiseerumine” võivad olla tähtsad vahendid 
koosmõjude loomiseks struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020” vahel.

Muudatusettepanek 394
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha ja aidates seega 
saavutada eesmärki viia 2020. aastaks 
teadustegevuse ja innovatsiooni 
rahastamine kogu liidus 3%ni SKPst. Nii 
toetab see Euroopa 2020. aasta strateegia ja 
liidu teiste poliitikate elluviimist ning 
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Euroopa teadusruumi saavutamist ja 
toimimist. Asjaomased tulemuslikkuse 
näitajad on esitatud I lisa sissejuhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise ühiskonna, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist
konkreetsete ja näidismeetmete abil, mis 
edendavad Euroopa teadusuuringuid ja 
innovatsiooni. Asjaomased tulemuslikkuse 
näitajad on esitatud I lisa sissejuhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles maailma juhtiva 
teadmiste- ja innovatsioonipõhise 
majanduse, leides eesliini ja tipptasemel 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see 
ülemaailmselt konkurentsivõimeliste 
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teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

tipptasemekeskuste loomist ja Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste-, 
jätkusuutlikkuse ja innovatsioonipõhise 
majanduse, leides teadus-, arendus- ja 
uuendustegevuse jaoks piisavat lisaraha. 
Nii toetab see Euroopa 2020. aasta 
strateegia ja liidu teiste poliitikate 
elluviimist ning Euroopa teadusruumi 
saavutamist ja toimimist. Asjaomased 
tulemuslikkuse näitajad on esitatud I lisa 
sissejuhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise majanduse, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 

1. Programm „Horisont 2020” aitab ehitada 
kogu liidus üles teadmiste- ja 
innovatsioonipõhise ühiskonna, leides 
teadus-, arendus- ja uuendustegevuse jaoks 
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piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

piisavat lisaraha. Nii toetab see Euroopa 
2020. aasta strateegia ja liidu teiste 
poliitikate elluviimist ning Euroopa 
teadusruumi saavutamist ja toimimist. 
Asjaomased tulemuslikkuse näitajad on 
esitatud I lisa sissejuhatuses.

Or. ro

Muudatusettepanek 399
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses; (b) juhtpositsioon tööstuses ja teenustes;

Or. ro

Muudatusettepanek 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teadmised, teadus ja tehnoloogia; 
bioteadused, tervishoid, maa, keskkond, 
loodusvarad ja toiduohutus;

Or. en

Selgitus

Erinevus tehnoloogiate, inseneriteaduste ning inim- ja sotsiaalvajadusi puudutavate 
teadusuuringute vahel.
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Muudatusettepanek 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadused. Demograafilised 
väljakutsed, haridus, territoriaalsed 
probleemid, haldus, kultuur, digitaalne 
infosisu, humanitaarteadused, 
kultuuripärand ja mittemateriaalsete 
teadmiste valdkonnad.

Or. en

Selgitus

Mittemateriaalsete teadmiste valdkondade tähtsus, kuna on vajalik kohaneda ülemaailmsete 
väljakutsetega.

Muudatusettepanek 402
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmiga „Horisont 2020” 
rõhutatakse, et tähtis on edendada 
uurimisvaldkondi, ilma et toimuks 
vahetegemist soo alusel. Programmiga 
„Horisont 2020” püütakse ülikoolide, ELi 
institutsioonide ja liikmesriikide kaudu 
edendada hariduse varastest etappidest 
alates teadust kui nii naiste kui ka meeste 
huvisektorit, tuues samuti eeskujuks nii 
nais- kui ka meesteadlasi. Programm 
annab teavituskampaaniate kaudu teavet 
teadlaseks saamise nõuete kohta ja 
teadussektoris pakutavate võimaluste ning 
emaduse korral ettenähtud kaitse kohta.
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Or. it

Muudatusettepanek 403
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõnealune programm ei rahasta ei 
suurte Euroopa infrastruktuuri 
projektide, nagu Galileo, GMES või 
ITER, halduskulusid ega loomist või 
toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 2 nimetatud prioriteetide ja 
tegevussuundade raames võib arvesse 
võtta uusi ettenägematuid vajadusi, mis 
tekivad programmi „Horisont 2020” 
rakendamise ajal. See võib hõlmata 
reageerimist uutele võimalustele, 
kriisidele, ohtudele, liidu poliitika 
väljatöötamisega seotud vajadustele ja 
katsemeetmetele, mis on ette nähtud 
toetuse andmiseks tulevastes 
programmides.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. „Horisont 2020” aitab kaasa teadlaste 
karjääri atraktiivsusele kogu Euroopas ja 
leevendab ajude äravoolu mõjusid. Selle 
tulemusena rakendatakse seda viisil, et 
edendada ühtse turu loomist teadlastele, 
eelkõige võimaldades asjakohastel 
mehhanismidel vähendada teadlaste 
tasustamise erinevusi programmi 
„Horisont 2020” alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on 87740 miljonit eurot, 
millest kuni 86198 miljonit eurot
eraldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu XIX jaotise alla kuuluvate 
tegevuste jaoks.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamiseks ette nähtud 
rahastamispakett on 87 740 miljonit eurot, 
millest kuni 98,8% eraldatakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu XIX jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks.

Or. it

Muudatusettepanek 407
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 
eurot;

(a) tipptasemel teadus: 32,3%;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 
eurot;

(a) tipptasemel teadus: 31,8% (ITERi-
eelsest) kogueelarvest;

Or. en

Selgitus

Selleks eraldatud eelarveosa ei võta arvesse minu soovitust lisada ITERi kulukohustus 
laiendatud „Horisont 2020” üldeelarvesse.

Muudatusettepanek 409
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel teadus: 27818 miljonit 
eurot;

(a) tipptasemel teadus: 27,1% kogu 
rahaeraldisest;

Or. it

Muudatusettepanek 410
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 
20280 miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 
[30 280 miljonit eurot];

Or. fr

Selgitus

Teadustegevus ja innovatsioon on peamised tegurid, mis tagavad tööstuspoliitika edu ja 
tööstusettevõtetele parema konkurentsivõime. Tundub asjakohane lisada valdkonnale 
„tööstus” 10 miljardit eurot valdkonna „ühiskonnaprobleemid” arvelt.

Muudatusettepanek 411
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 28,8% kogu 
rahaeraldisest;

Or. it

Muudatusettepanek 412
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 26%;

Or. en
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Muudatusettepanek 413
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhtpositsioon tööstuses: 20280 
miljonit eurot;

(b) juhtpositsioon tööstuses: 23,3% 
(ITERi-eelsest) kogueelarvest;

Or. en

Selgitus

Selleks eraldatud eelarveosa ei võta arvesse minu soovitust lisada ITERi kulukohustus 
laiendatud „Horisont 2020” üldeelarvesse.

Muudatusettepanek 414
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: [25 888 miljonit
eurot].

Or. fr

Selgitus

Eraldatud summa paremaks jaotamiseks tuleks eraldada täiendavad 10 miljardit eurot 
valdkonnale „juhtpositsioon tööstuses” valdkonna „ühiskonnaprobleemid” arvelt. Ülejäänud 
25888 miljonit eurot peaks olema piisav summa ühiskonnaprobleemide (tervishoid, heaolu, 
säästev põllumajandus, toiduga kindlustatus, biomajandus, mereuuringud, puhas energia, 
arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport, kliimameetmed, kaasav, innovaatiline ja 
turvaline ühiskond) jaoks.

Muudatusettepanek 415
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: 41,3% (ITERi-
eelsest) kogueelarvest;

Or. en

Selgitus

Selleks eraldatud eelarveosa ei võta arvesse minu soovitust lisada ITERi kulukohustus 
laiendatud „Horisont 2020” üldeelarvesse.

Muudatusettepanek 416
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit 
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: 39,2% kogu 
rahaeraldisest.

Or. it

Muudatusettepanek 417
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühiskonnaprobleemid: 35888 miljonit
eurot.

(c) ühiskonnaprobleemid: 36,4%.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
teadustöömeetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,52%1 

programmi „Horisont 2020” 
kogueelarvest, võttes arvesse, et 
Teadusuuringute Ühiskeskuse eelarve 
põhineb peamiselt fikseeritud kuludel 
(personal ja infrastruktuur).
1 Protsent põhineb komisjoni poolt 
väljapakutud rahalisel eraldisel 
programmi „Horisont 2020” jaoks

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub teaduslikku tuge ELi prioriteedipoliitikale, mis on väga 
tähtis adekvaatsete poliitiliste otsuste lihtsustamiseks peamistes sektorites/valdkondades 
(makromajandus, finantsmäärused, keskkond ja kliimamuutus, tervishoid, põllumajandus ja 
toiduohutus, energia ja transport, ohutus ja julgeolek). Et võimaldada Teadusuuringute 
Ühiskeskusel säilitada otseste teadustöömeetmete väljaspool tuumaenergiavaldkonda 
praegune olukord, on vaja summat 2212 miljonit eurot.

Muudatusettepanek 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
teadusuuringutele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,52% 
programmi „Horisont 2020”
kogueelarvest.

Or. en
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Muudatusettepanek 420
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,5% 
(ITERi-eelsest) kogueelarvest.

Or. en

Selgitus

Selleks eraldatud eelarveosa ei võta arvesse minu soovitust lisada ITERi kulukohustus 
laiendatud „Horisont 2020” üldeelarvesse.

Muudatusettepanek 421
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,5% kogu 
rahaeraldisest.

Or. it

Muudatusettepanek 422
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2212 miljonit 
eurot.

Liit eraldab programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
meetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda kuni 2,3%.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suurim kogusumma, mille liit eraldab 
programmist „Horisont 2020” 
Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestele 
teadustöömeetmetele väljaspool 
tuumaenergiavaldkonda programmi 
„Horisont 2020” kogueelarvest vastavalt 
Teadusuuringute Ühiskeskuse vajadusele, 
võttes arvesse, et Teadusuuringute 
Ühiskeskuse eelarve põhineb peamiselt 
fikseeritud kuludel (personal ja 
infrastruktuur).

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub teaduslikku tuge ELi prioriteedipoliitikale, mis on väga 
tähtis adekvaatsete poliitiliste otsuste lihtsustamiseks peamistes sektorites/valdkondades 
(makromajandus, finantsmäärused, keskkond ja kliimamuutus, tervishoid, põllumajandus ja 
toiduohutus, energia ja transport, ohutus ja julgeolek). Et võimaldada Teadusuuringute 
Ühiskeskusel säilitada otseste teadustöömeetmete väljaspool tuumaenergiavaldkonda 
praegune olukord, on vaja summat 2212 miljonit eurot.

Muudatusettepanek 424
Henri Weber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 21 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
rahvusvahelise koostöö tegevuste osa on 
fikseeritud 4%-le.

Or. fr

Muudatusettepanek 425
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 21 lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
rahvusvahelise koostöö tegevuste osa on 
fikseeritud 4%-le.

Or. fr

Selgitus

Rahvusvaheline koostöö on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 180 kohaselt üks neljast 
tegevusest, mida tuleks juhtida raamprogrammi raames. Vastavalt nimetatud lepingu 
artiklile 182 peab selle osa olema raamprogrammis fikseeritud. Seega tehti ettepanek 
säilitada keskmiselt 4%-list väärtust, mida täheldati varasema teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammi jooksul.

Muudatusettepanek 426
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon paneb kõrvale kohase summa 
raha, et eraldada see projektikutsetele, 
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mis saavad tipptaseme kõrgele standardile 
vastavana rohkem hinnatud taotlusi kui 
oodatud, et rahastada vajadusel rohkem 
kui üht projekti.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 
ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses kuni 1652 miljonit eurot 
vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 
See lisasumma eraldatakse II lisa 
kohaselt proportsionaalselt erieesmärgi 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” jaoks 
ettenähtud summast lõike 2 punktis b 
nimetatud tööstusliku juhtpositsiooni 
prioriteedi raames ja lõike 2 punktis c 
nimetatud ühiskondlike sõlmküsimuste 
prioriteedi jaoks ettenähtud summast.

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni xxx miljonit 
eurot, nagu on sätestatud II lisas.

Arvestades vajadust tuvastada ja valida 
välja tugevaimad teadmis- ja 
innovaatikakogukonnad, millel on suurim 
võimalus jõuda kiiresti kriitilise massini, 
on teadmis- ja innovaatikakogukondade 
protsess 2014. aastal avatud teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele järgnevatel 
eelnevalt määratletud teemadel:
- innovatsioon tervislike eluviiside ja 
aktiivsena vananemise jaoks,
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- toormaterjalid,
- tuleviku toit,
- linnaline liikuvus,
- lisandväärtusega tootmine, ning
- arukad turvalised ühiskonnad
Teemadest teadmis- ja 
innovaatikakogukondade 
valimisettepanekul valitakse mõni 
teadmis- ja innovaatikakogukond. 
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 ja samuti EIT 
vastuvõtmise suutlikkusest ja 
kättesaadavast eelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 
ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses kuni 1652 miljonit eurot 
vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile vähemalt 3,64 
protsenti II lisas sätestatud kogueelarvest.
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See lisasumma eraldatakse II lisa 
kohaselt proportsionaalselt erieesmärgi 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” jaoks 
ettenähtud summast lõike 2 punktis b 
nimetatud tööstusliku juhtpositsiooni 
prioriteedi raames ja lõike 2 punktis c 
nimetatud ühiskondlike sõlmküsimuste 
prioriteedi jaoks ettenähtud summast.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit 
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on 
ette nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses kuni 1652 miljonit eurot 
vaadatakse artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. 
Kõnealune lisasumma saadakse II lisa 
kohaselt pro rata põhimõttel summast, 
mis on ette nähtud lõike 2 punktis b 
sätestatud prioriteedile „Juhtpositsioon 
tööstuses” erieesmärgile „Juhtpositsioon 
progressi võimaldava ja tööstusliku 
tehnoloogia vallas” ning summast, mis on 
ette nähtud lõike 2 punktis c sätestatud 
prioriteedile „Ühiskonnaprobleemid”.

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 2,9% kogu 
rahaeraldisest, nagu on sätestatud II lisas.

Or. it
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Muudatusettepanek 430
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 3194 miljonit
eurot, nagu on sätestatud II lisas. Esimene 
eraldis suuruses 1542 miljonit eurot on ette 
nähtud Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses 1652 miljonit eurot vaadatakse 
artikli 26 lõike 1 kohaselt läbi. Kõnealune 
lisasumma saadakse II lisa kohaselt pro 
rata põhimõttel summast, mis on ette 
nähtud lõike 2 punktis b sätestatud 
prioriteedile „Juhtpositsioon tööstuses” 
erieesmärgile „Juhtpositsioon progressi 
võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia 
vallas” ning summast, mis on ette nähtud 
lõike 2 punktis c sätestatud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid”.

3. Programmi „Horisont 2020” eraldatakse 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudile kuni 1,2% 
(ITERi-eelsest) kogueelarvest, nagu on 
sätestatud II lisas. Esimene eraldis suuruses 
48% sellest eelarvest on ette nähtud 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu XVII jaotise alla 
kuuluvate tegevuste jaoks. Teine eraldis 
suuruses 52% 1,2%st (ITERi-eelsest) 
kogueelarvest vaadatakse artikli 26 lõike 1 
kohaselt läbi. Kõnealune lisasumma 
saadakse II lisa kohaselt pro rata 
põhimõttel summast, mis on ette nähtud 
lõike 2 punktis b sätestatud prioriteedile 
„Juhtpositsioon tööstuses” erieesmärgile 
„Juhtpositsioon progressi võimaldava ja 
tööstusliku tehnoloogia vallas” ning 
summast, mis on ette nähtud lõike 2 
punktis c sätestatud prioriteedile 
„Ühiskonnaprobleemid”.

Or. en

Selgitus

Selleks eraldatud eelarveosa ei võta arvesse minu soovitust lisada ITERi kulukohustus 
laiendatud „Horisont 2020” üldeelarvesse.

Muudatusettepanek 431
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esimese eraldisega praeguste teadmis-
ja innovaatikakogukondade käimasolevad 
projektid ja algkapital kolme uue teadmis-
ja innovaatikakogukonna teise vooru 
algatuste käivitamiseks;

(a) esimese eraldisega praeguste teadmis-
ja innovaatikakogukondade käimasolevad 
projektid ja algkapital kolme uue teadmis-
ja innovaatikakogukonna teise vooru 
algatuste käivitamiseks 2014. aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 432
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teise eraldisega teadmis- ja 
innovaatikakogukondade käivitatud 
projektide praegune seis ja algkapital 
kolme uue teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kolmanda vooru 
algatuste käivitamiseks.

(b) teise eraldisega teadmis- ja 
innovaatikakogukondade käivitatud 
projektide praegune seis ja algkapital ühe
uue teadmis- ja innovaatikakogukonna 
kolmanda vooru algatuste käivitamiseks, 
kui vahearuande järel saab näidata, et 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
kõige kulutõhusamad, lisandväärtust 
andvam viis, et saavutada prioriteetide 
„Juhtpositsioon tööstuses” ja 
„Ühiskonnaprobleemid” eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teise eraldisega teadmis- ja 
innovaatikakogukondade käivitatud 
projektide praegune seis ja algkapital 

(b) teise eraldisega teadmis- ja 
innovaatikakogukondade käivitatud 
projektide praegune seis ja algkapital 
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kolme uue teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kolmanda vooru 
algatuste käivitamiseks.

kolme uue teadmis- ja 
innovaatikakogukonna kolmanda vooru 
algatuste käivitamiseks 2018. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – kolmas lõik – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teine eraldis tehakse pärast artikli 26 
lõikes 1 sätestatud läbivaatamist, võttes 
arvesse eelkõige:

Teine eraldis tehakse ainult pärast artikli 
26 lõikes 1 sätestatud positiivset 
läbivaatamist, võttes arvesse eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 435
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – kolmas lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade panust 
programmi „Horisont 2020” eesmärkide 
saavutamisele.

(c) Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi ning selle teadmis-
ja innovaatikakogukondade panust 
programmi „Horisont 2020” eesmärkide 
saavutamisele, võttes eelkõige arvesse, kas 
teadmis- ja innovaatikakogukonnad on 
kõige kulutõhusam ja lisandväärtust 
andvam viis eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Et vastata teaduse, tehnoloogia ja 
innovatsiooni arenevale olemusele ja 
kohandada programmi „Horisont 2020” 
uute arengute ja vajadustega, võib 
komisjon pärast artikli 26 lõike 1 
punktis a sätestatud vahearuannet 
delegeeritud õigusaktide abil kooskõlas 
artiklitega 26 a, 26 b ja 26 c muuta II lisas 
sätestatud soovituslikku jaotust kuni 15% 
võrra algsest kogueraldisest iga 
prioriteedi ja konkreetse eesmärgi puhul 
ning vajadusel I lisas sätestatud 
konkreetsete eesmärkide ja tegevuste 
puhul.
Muutes I ja I lisa, võtab komisjon 
eelkõige arvesse:
(a) programmi eri osade panust 
programmi „Horisont 2020” 
eesmärkidesse;
(b) eriprogrammi II lisas täpsustatud 
programmide eri osade tulemuste ja mõju 
hindamisel kasutatavate põhinäitajate 
väljatöötamist;
(c) programmi eri osade ja vahendite, sh 
finantsvahendite ettenähtud tulevasi 
finantsvajadusi.

Or. en

Selgitus

Tähtis on hoida programm paindlikuna ja anda komisjonile vahendid tegeleda uute ja 
ettenägematute probleemide või sündmustega. Seda tuleks aga teha, tagades maksimaalse 
läbipaistvuse ja demokraatliku vastutuse ning seadusandjate tehtud poliitilisi valikuid 
ohustamata.

Muudatusettepanek 437
Adam Gierek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi „Horisont 2020” 
rahastamispakett võib hõlmata kulutusi, 
mis on seotud programmi „Horisont 2020” 
haldamiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku ettevalmistamise, 
järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja 
hindamisega (eelkõige uuringud, 
ekspertide koosolekud, kui need on seotud
programmi „Horisont 2020” 
eesmärkidega, infotöötluse ja 
teabevahetusega tegelevate IT-võrkudega 
seotud kulutused, ning kõik muud tehnilise 
ja haldusabiga seotud kulud, mis 
komisjonil programmi „Horisont 2020” 
haldamisel tekivad).

Programmi „Horisont 2020” 
rahastamispakett võib hõlmata kulutusi, 
mis on seotud programmi „Horisont 2020” 
haldamiseks ja selle eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku ettevalmistamise, 
järelevalve, kontrolli, auditeerimise ja 
hindamisega (eelkõige uuringud, 
ekspertide töö, kui see on seotud 
programmi „Horisont 2020” eesmärkidest 
tulenevate uurimisprojektide kohta 
arvamuse avaldamisega, infotöötluse ja
teabevahetusega tegelevate IT-võrkudega 
seotud kulutused, ning kõik muud tehnilise 
ja haldusabiga seotud kulud, mis 
komisjonil programmi „Horisont 2020” 
haldamisel tekivad).

Or. pl

Selgitus

Eksperdid töötavad, mitte ei korralda kohtumisi, nad mitte ei koosta üldisi analüüse vaid, mis 
on hoopis olulisem, avaldavad arvamust konkreetsete projektide kohta.

Muudatusettepanek 438
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi 
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi 
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
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ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile 
tehtud algsest kogueraldisest ning kuni 10 
% ulatuses igale erieesmärgile tehtud 
algsest soovituslikust jaotusest. See ei 
puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 20% ulatuses igale prioriteedile tehtud 
algsest kogueraldisest ning kuni 20%
ulatuses igale erieesmärgile tehtud algsest 
soovituslikust jaotusest. See ei puuduta 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi 
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile 
tehtud algsest kogueraldisest ning kuni 10 
% ulatuses igale erieesmärgile tehtud 
algsest soovituslikust jaotusest. See ei 
puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 
3, võib komisjon pärast programmi 
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2 
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10% ulatuses igale prioriteedile tehtud 
algsest kogueraldisest ning kuni 10%
ulatuses igale erieesmärgile tehtud algsest 
soovituslikust jaotusest. See ei puuduta 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
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eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3. Vaadates summasid üle, võtab 
komisjon eelkõige arvesse erinevate 
programmi osade panust „Horisont 2020” 
üldeesmärkidesse, nagu tuleneb nende 
tulemuste hindamisest võrreldavate 
põhinäitajate põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli 
lõiget 3, võib komisjon pärast programmi 
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus läbi lõikes 2
nimetatud prioriteetidele määratud summad 
ja II lisas esitatud soovitusliku jaotuse iga 
prioriteedi alla kuuluvate erieesmärkide 
jaoks ning paigutada assigneeringud 
prioriteetide ja erieesmärkide vahel ümber 
kuni 10 % ulatuses igale prioriteedile 
tehtud algsest kogueraldisest ning kuni 
10 % ulatuses igale erieesmärgile tehtud 
algsest soovituslikust jaotusest. See ei 
puuduta Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

5. Ettenägematutele olukordadele või 
muutustele ja vajadustele reageerimiseks 
ning võttes arvesse käesoleva artikli 
lõiget 3, võib komisjon pärast programmi 
„Horisont 2020” käesoleva määruse 
artikli 26 lõike 1 punktis a nimetatud 
vahehindamist vaadata iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus ja eelarvepädeva 
institutsiooni volitusi ja õigusi täielikult 
järgides läbi lõikes 2 nimetatud 
prioriteetidele määratud summad ja II lisas 
esitatud soovitusliku jaotuse iga prioriteedi 
alla kuuluvate erieesmärkide jaoks ning 
paigutada assigneeringud prioriteetide ja 
erieesmärkide vahel ümber kuni 10%
ulatuses igale prioriteedile tehtud algsest 
kogueraldisest ning kuni 10% ulatuses 
igale erieesmärgile tehtud algsest 
soovituslikust jaotusest. See ei puuduta 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
otsemeetmete jaoks eraldatud summat, mis 
on sätestatud lõikes 2, ega Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudile 
eraldatud summat, mis on sätestatud 
lõikes 3.

Or. fr



AM\906699ET.doc 145/181 PE492.656v01-00

ET

Muudatusettepanek 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandate riikide osalemine Ülemeremaade ja - territooriumide ning 
kolmandate riikide osalemine

Or. fr

Selgitus

27. novembri 2001. aasta otsuses ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega ja selle artiklis 58 ja II F lisas sätestatakse ülemeremaade ja -
territooriumide kui Euroopa Liiduga seotud territooriumide osalemine ühenduse 
programmides ja eelkõige teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis.

Muudatusettepanek 442
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) väljavalitud kolmandad riigid, kes 
vastavad kõikidele järgmistele 
kriteeriumidele:

(b) väljavalitud kolmandad riigid,:

Or. en

Muudatusettepanek 443
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) hea võimekus teaduse, tehnoloogia ja i) kes on maailma liidrid oma vastaval 
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innovatsiooni valdkonnas; teadusalal ja kellel on hea võimekus 
teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) kes suudavad anda panuse 
ülemaailmse tipptaseme arengusse 
Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 445
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) varasem edukas osalemine liidu 
teadus- ja innovatsiooniprogrammides;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 446
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tihedad majanduslikud ja välja jäetud
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geograafilised sidemed liiduga;

Or. en

Muudatusettepanek 447
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tihedad majanduslikud ja geograafilised 
sidemed liiduga;

iii) kellel on tihedad majanduslikud ja 
geograafilised sidemed liiduga või 
privilegeeritud ajaloolised ja 
kultuurisuhted liidu liikmesriikidega;

Or. pt

Selgitus

Peale puhtmajanduslike või geograafiliste seoste on asjakohane lisada siia ka ajalooline ja 
kultuuriline lähedus liikmesriikide suhetes, ühenduste loomises kolmandate riikidega, 
kasutades ära nende suhete eeliseid rahvusvahelises koostöös.

Muudatusettepanek 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tihedad majanduslikud ja geograafilised 
sidemed liiduga;

iii) kellel on tihedad poliitilised,
majanduslikud ja geograafilised sidemed 
liiduga;

Or. fr

Selgitus

Samade demokraatlike väärtuste jagamine peab olema üks peamisi kriteeriumeid, mida tuleb 
meeles pidada teadustegevuse programmide väljatöötamisel kolmandate riikidega.
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Muudatusettepanek 449
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – punkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) kus on demokraatlikest 
põhimõtetest juhinduv õiguskord ja tõhus 
avalik haldus;

Or. it

Muudatusettepanek 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) EFTA riigid, kes on Euroopa –
Vahemere piirkonna partnerluse (EMP) 
liikmed kooskõlas EMP lepingu sätetega.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek ei muuda komisjoni ettepaneku sisu, vaid viitab selgemini EMP 
lepingule ning EMP EFTA riikide osalusele programmis „Horisont 2020”.

Muudatusettepanek 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – miinus esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programm „Horisont 2020” on avatud 
ülemeremaade ja -territooriumide 
osalemisele, nagu on sätestatud nõukogu 
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27. novembri 2001. aasta otsuses 
2001/822/EÜ ülemeremaade ja -
territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega („ülemeremaade ja 
-territooriumide assotsieerimise otsus”) 
nimetatud otsuses sätestatud tingimustel.

Or. fr

Selgitus

27. novembri 2001. aasta otsuses ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta 
Euroopa Ühendusega ja selle artiklis 58 ja II F lisas sätestatakse ülemeremaade ja -
territooriumide kui Euroopa Liiduga seotud territooriumide osalemine ühenduse 
programmides ja eelkõige teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis.

Muudatusettepanek 452
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EFTA riikide, kes on Euroopa 
Majanduspiikonna lepingu osapooled, 
osalustingimused on vastavuses kõnealuse 
lepingu sätetega.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on selgitada, et EMP EFTA riikide osalustingimused programmis „Horisont 2020” 
on need, mis on juba määratletud EMP lepingus, s.t samal viisil, nagu nende osalus 
olemasolevas ja eelnevates teadusuuringute programmides.

Muudatusettepanek 453
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EFTA riikide, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingu osapooled, 
osalustingimused on vastavuses kõnealuse 
lepingu sätetega.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on selgitada, et EMP EFTA riikide osalustingimused programmis „Horisont 2020” 
on need, mis on juba määratletud EMP lepingus, s.t samal viisil, nagu nende osalus 
olemasolevas ja eelnevates teadusuuringute programmides.

Muudatusettepanek 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EFTA riikide, kes on Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingu osapooled, 
osalustingimused on vastavuses kõnealuse 
lepingu sätetega.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on selgitada, et EMP EFTA riikide osalustingimused programmis „Horisont 2020” 
on need, mis on juba määratletud EMP lepingus, s.t samal viisil, nagu nende osalus 
olemasolevas ja eelnevates teadusuuringute programmides. Oluline on lisada selge viide 
EMP lepingule, et mitte põhjustada tarbetut õiguslikku ebakindlust. Käesoleval uuel lõikel on 
sama sõnastus nagu sarnasel klauslil komisjoni ettepanekus „Erasmus kõigi jaoks” 
programmi jaoks.

Muudatusettepanek 455
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kolmandate riikide sidumist, kes 
osalevad sõjalistes või territoriaalsetes 
konfliktides või kui on mõistlikult 
põhjendatud kahtlusi inimõiguste 
rikkumise kohta, piiratakse, ja see järgib 
kindlaid eeskirju, mis on esitatud 
määruses (EL) XX/XX 
[osalemiseeskirjad].

Or. en

Selgitus

Kõrvuti käesoleva muudatusettepanekuga on teine pakett muudatusettepanekuid programmi 
„Horisont 2020” osaluseeskirjade kohta. Käesolev muudatusettepanek esitab konkreetsed 
eeskirjad riikide kohta, kes jäävad ülal kirjeldatud kriteeriumide alla, ja nõuab põhjalikku 
aruandlust, tagades „tulemüüri” ELi teadusuuringute rahastamise ja kõnealuse sõjalise või 
territoriaalse konflikti või inimõiguste rikkumise vahele.

Muudatusettepanek 456
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tagatakse programmi „Horisont 
2020” kolme põhisamba vaheline 
tulemuslik kooskõlastamine.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmiga „Horisont 2020” 
toetatakse kaudseid kulusid ühe või mitme
rahastamisvormist, mis on sätestatud 
määruses (EL) nr XX/2012 [uus 
finantsmäärus], täpsemalt toetustest, 
auhindadest, hangetest ja 
rahastamisvahenditest.

1. Programmiga „Horisont 2020” 
toetatakse kaudseid kulusid ühest või 
mitmest rahastamisvormist, mis on 
sätestatud määruses (EL) nr XX/2012 [uus 
finantsmäärus], täpsemalt toetustest, 
auhindadest, hangetest ja 
rahastamisvahenditest. Viimane on 
peamine rahastamisvorm turulähedastele 
tegevustele, mida kõnealuse programmi 
alusel toetatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Programm „Horisont 2020” ei anna 
toetust kaitsealastele teadus- ja 
innovatsioonitegevustele ja jätab 
selgesõnaliselt välja toetuse tsiviil-sõjaväe 
kahesuguse kasutusega tehnoloogiale;

Or. en

Muudatusettepanek 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Strateegiline nõuandmine ja 
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kooskõlastamine
Taotletakse niisuguste teadusuuringute ja 
niisuguse innovatsiooni strateegilist 
nõuandmist ja kooskõlastamist, millega 
püüeldakse ühiste eesmärkide poole ja 
mis nõuavad koostoimet kogu programmi 
„Horisont 2020” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.
Sealjuures peaksid olema esindatud kõik 
asjaomased teadusvaldkonnad ning 
ettevõtete vajadusi tundvad eksperdid.

Or. de

Muudatusettepanek 461
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni
ühtlustatud meetmete paketi abil, milles 
välditakse rahastamisstruktuuride 
dubleerimist ja kattuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, aktiivsed konsulteerimised 
kodanikuühiskonna esindajate ja eelkõige 
sihtrühmadega, nt vanurite ja puuetega 
inimestega, ning sellised läbipaistvad
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. fr
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Muudatusettepanek 463
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad erinevatest sektoritest ja 
erineva taustaga (sealhulgas 
kodanikuühiskonna esindajad), 
rahvusvaheliste teaduse- ja 
tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
viiakse ellu vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad 
liikmesriikide taotlusel komisjoni loodud 
sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
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interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. pl

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama mõjutada sõltumatute ekspertide loendi koostamist, et säilitada 
grantitaotluste hindamisel tasakaal ja erapooletus.

Muudatusettepanek 465
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad: komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad; rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid; tööstussektori 
esindajad (eriti energiamahukatest 
tööstusharudest); tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. it

Muudatusettepanek 466
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide panus ning sellised 
läbipaistvad interaktiivsed protsessid, mis 
tagavad, et rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega, sealhulgas riiklike ja 
piirkondlike ametivõimudega, ning 
sellised läbipaistvad interaktiivsed 
protsessid, mis tagavad, et rahastatakse 
vastutustundlikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 468
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, rahvusvaheliste teaduse-
ja tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

1. Programmi „Horisont 2020” 
rakendamisel arvestatakse nõuannete ja 
muu panusega, mida pakuvad komisjoni 
loodud sõltumatute tippekspertide 
nõuanderühmad, mittetulunduslikud 
kodanikuühiskonna platvormid,
rahvusvaheliste teaduse- ja 
tehnoloogialepingute alusel loodud 
dialoogistruktuurid, tulevikku suunatud 
tegevus, sihtotstarbelised konsulteerimised 
üldsusega ning sellised läbipaistvad 
interaktiivsed protsessid, mis tagavad, et 
rahastatakse vastutustundlikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it
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Muudatusettepanek 470
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Koostades tööprogramme, mis on 
sätestatud nõukogu otsuse nr XX/XX/EL 
[eriprogramm „Horisont 2020”], võtab 
komisjon arvesse kõige laiemaid 
nõuandeid ja panust, mille annavad 
sidusrühmad, liikmesriigid, Euroopa 
Parlament ja nõukogu. Euroopa 
Parlamendis vastutav 
parlamendikomisjon võib kutsuda 
komisjoni esitama parlamendikomisjonile 
tööprogrammide projekti.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Seitsmenda raamprogrammi teaduse 
ja ühiskonna teema kohaselt algatatud töö 
jätkamiseks tagab programm „Horisont 
2020” kodanikuühiskonna 
organisatsioonide osaluse nii 
teadusuuringute prioriteetide 
määratlemisel ja kindlate 
tööprogrammide kavandamisel kui ka 
vajadusel teadusuuringute tegevustes 
kindlate projektikonkursside kaudu.

Or. en



PE492.656v01-00 160/181 AM\906699ET.doc

ET

Muudatusettepanek 472
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Et meelitada veelgi enam ligi 
kodanike ja kodanikuühiskonna osalust 
teadusuuringutes, jätkatakse 
programmidega, mis edendavad kodanike 
ja kodanikuühiskonna osalust, mis 
algatati seitsmenda raamprogrammi 
alusel, jätkatakse programmis „Horisont 
2020” nii iseseisva programmina kui ka 
konkreetsete meetmetena, eriti 
ühiskonnaprobleemidega seoses. 
Konkreetseid kaasavate teadusuuringute 
konkursse rakendatakse, kui teadus- ja 
innovatsioonitegevusi juhivad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid või 
kui need organisatsioonid ja kodanikud 
on aktiivselt kaasatud osana projektist.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon kehtestab platvormid 
kodanikuühiskonna esindajate ja 
teadlaste vahelise dialoogi jaoks, et tagada 
ühiskonnaprobleemide lahendamiseks 
kehtestatud teadusuuringute tulemuste ja 
prioriteetide ühiskondlik asjakohasus.

Or. en
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Muudatusettepanek 474
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja kodanike osalus 
teadusuuringute programmide 
määratlemisel, täideviimisel ja hindamisel 
on ülimalt tähtis ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ning seda toetatakse kogu 
programmis „Horisont 2020”, sealhulgas 
iga-aastaste tööprogrammide koostamisel. 
Iga ühiskonnaprobleemi all luuakse 
platvorm dialoogiks kodanikuühiskonna, 
kodanike ja teadlaste vahel 
teadusuuringute prioriteetide arutamiseks 
konkreetsetes sektori valdkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti arvestatakse täiel määral 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 
kavandamise algatuste ja Euroopa 
innovatsioonipartnerluste raames loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade asjaomaste punktidega.

2. Samuti arvestatakse täiel määral 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 
kavandamise algatuste ja Euroopa 
innovatsioonipartnerluste raames loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade asjaomaste punktidega, 
tingimusel, et need on koostatud suure 
hulga ekspertide ja sidusrühmadega 
konsulteerides.

Or. en



PE492.656v01-00 162/181 AM\906699ET.doc

ET

Muudatusettepanek 476
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti arvestatakse täiel määral 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide, ühise 
kavandamise algatuste ja Euroopa 
innovatsioonipartnerluste raames loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade asjaomaste punktidega.

2. Samuti arvestatakse täiel määral 
Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi, Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide, ühise 
kavandamise algatuste ja Euroopa 
innovatsioonipartnerluste raames loodud 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
tegevuskavade asjaomaste punktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a sooline 
perspektiiv projektides), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
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sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele. Programmiga 
„Horisont 2020” innustatakse ja 
toetatakse tegevust, mis on suunatud 
Euroopa juhtrolli ärakasutamisele selliste 
uute protsesside ja tehnoloogiate 
väljatöötamisel, mille eesmärk on 
edendada säästvat arengut laiemalt ja 
võidelda kliimamuutuste vastu. Selline 
horisontaalne lähenemisviis, mis on 
täielikult integreeritud programmi 
„Horisont 2020” prioriteetidesse, aitab 
liidul olla edukas vähese CO2-heitega ja 
piiratud ressurssidega maailmas ning 
luua samal ajal ressursitõhusat, 
jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist 
majandust. 

Or. en

Muudatusettepanek 478
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, kliimamuutustele, 
tervetele meredele ja ookeanidele ning 
jätkusuutlikule arengule, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
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sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, kaasates VKEsid,
valdkonnaülestele teadusuuringutele ja 
sotsiaalsele, organisatsioonilisele ja 
süsteemide innovatsioonile, sotsiaal-, 
majandus- ja humanitaarteaduste 
lõimimisele programmi „Horisont 2020” 
raames, Euroopa teadusruumi loomisele ja 
toimimisele, koostööle kolmandate 
riikidega, teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele, 
transdistsiplinaarsetele ja 
interdistsiplinaarsetele teadusuuringutele 
ja innovatsioonile, sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Algirdas Saudargas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
teadusuuringute arendamisele Euroopa 
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teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

õigussüsteemide osana, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vastutustundlikkusele (k.a 
soolised aspektid), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
teadusuuringute ja innovatsiooni lõhe 
kaotamisele Euroopas, väikeste algjärgus 
olevate üksuste tuvastamisele ja neile 
tõuke andmisele kogu liidus, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vastutustundlikkusele (k.a 
soolised aspektid), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, matemaatikale,
Euroopa teadusruumi loomisele ja 
toimimisele, koostööle kolmandate 
riikidega, teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 484
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, multi-, inter- ja 
transdistsiplinaarsetele teadusuuringutele 
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sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

ja innovatsioonile, sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, matemaatikale, 
Euroopa teadusruumi loomisele ja 
toimimisele, koostööle kolmandate 
riikidega, teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Selgitus

Väljendab kahetsust selle üle, et matemaatikutel ei olnud võimalust eelnevates 
arenguprogrammides osaleda. Programm „Horisont 2020” peaks selle vea parandama ja 
kehtestama vastavad meetmed. 

Muudatusettepanek 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, kliimamuutusele ja 
jätkusuutlikule arengule, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a sooline 
perspektiiv), VKEde osalusele 
teadusuuringutes ja innovatsioonis ning 
laiemale erasektori osalemisele, 
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teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), VKEde osalusele 
teadusuuringutes ja innovatsioonis ning 
laiemale erasektori osalemisele ja 
teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
üleeuroopalise koostöö laiendamisele 
teadusuuringutes, koostööle kolmandate 
riikidega, teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
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teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), erasektori osalemisele üldiselt 
ja VKEde osalusele konkreetselt, 
teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, matemaatikale, 
Euroopa teadusruumi loomisele ja 
toimimisele, koostööle kolmandate 
riikidega, teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
kogu liidus teadusuuringutes ja 
innovatsioonis osalemise laiendamisele,
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
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humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
kogu liidus teadusuuringutes ja 
innovatsioonis osalemise laiendamisele,
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, multi- ja 
interdistsiplinaarsetele teadusuuringutele 
ja innovatsioonile, sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele ja eetilisusele (k.a 
soolised ja vanuselised aspektid), 
teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. 
Eritähelepanu pööratakse sellega seoses
progressi võimaldava tehnoloogia ja 
tööstusliku tehnoloogia arendamisele ja 
kasutamisele, avastamise ja turul 
rakendamise seostamisele, multi- ja 
interdistsiplinaarsetele teadusuuringutele 
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ja innovatsioonile, sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele ja eetilisusele (k.a 
soolised ja vanuselised aspektid), 
teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
teadusuuringute arendamisele Euroopa 
õigussüsteemide osana, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni eetilisele 
vastutustundlikkusele (k.a meeste ja naiste 
võrdsed võimalused teadusuuringutes), 
teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele mõlema soo jaoks ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 494
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele, teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Selgitus

Väljend „soolised aspektid” on mitmeti mõistetav, kui see viitab projektide sisule, ja seda 
võib seostada ka vaieldavate ja mitte üldaktsepteeritud agendadega.

Muudatusettepanek 495
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
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ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadusuuringute haldamisele ja 
osalusuuringutele ja teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadusuuringute kaasavamale 
haldamisele, osalusuuringutele,
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sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele. teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, süsteemsele 
lähenemisele ruumiplaneerimise, 
linnapiirkondade ja territoriaalsetele 
probleemidele, Euroopa teadusruumi 
loomisele ja toimimisele, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vastutustundlikkusele (k.a 
soolised aspektid), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Selgitus

Programmist puudub täielikult territooriumi ruumiplaneerimise mõõde (maakasutus, 
piirkonnad ja linnad). See on ühiskonnaprobleemide põhiline ja keskne element ning see tuleb 
kõikidesse tegevustesse lisada.
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Muudatusettepanek 498
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele,
teadusuuringute arendamisele Euroopa 
õigussüsteemide osana, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni vastutustundlikkusele (k.a 
soolised aspektid), teadlaseameti 
ligitõmbavuse suurendamisele ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Anna Záborská, Jan Březina

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 

1. Seostega tegeletakse programmis 
„Horisont 2020” nii prioriteetide üleselt kui 
ka prioriteetide siseselt. Eritähelepanu 
pööratakse sellega seoses progressi 
võimaldava tehnoloogia ja tööstusliku 
tehnoloogia arendamisele ja kasutamisele, 
avastamise ja turul rakendamise 
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seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
koostööle kolmandate riikidega, 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
vastutustundlikkusele (k.a soolised 
aspektid), teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele ning teadlaste piiriülese ja 
sektoritevahelise liikuvuse lihtsustamisele.

seostamisele, valdkonnaülestele 
teadusuuringutele ja innovatsioonile, 
sotsiaal-, majandus- ja 
humanitaarteadustele, Euroopa 
teadusruumi loomisele ja toimimisele, 
teadusuuringute arendamisele Euroopa 
õigussüsteemide osana, koostööle 
kolmandate riikidega, teadusuuringute ja 
innovatsiooni eetilisele 
vastutustundlikkusele (k.a meeste ja naiste 
võrdsed võimalused teadusuuringutes), 
teadlaseameti ligitõmbavuse 
suurendamisele mõlema soo jaoks ning 
teadlaste piiriülese ja sektoritevahelise 
liikuvuse lihtsustamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon ei vii läbi mitte ainult 
majanduslikku, vaid ka sotsiaalset, eetilist 
ja jätkusuutlikkuse hindamist ning 
kindlate teadusuuringute programmide 
hindamist osana programmi „Horisont 
2020” tavapärasest jälgimisest ja 
hindamisest, et tagada lõikuvate 
probleemide nõuetekohane 
arvessevõtmine programmi „Horisont 
2020” kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tagamaks, et taotluse esitajatel on 
piisavalt vabadust luua 
interdistsiplinaarseid projekte 
innovatiivsete lahendustega, mis 
hõlmavad programmi „Horisont 2020” 
erinevaid prioriteete, on konkursikutsed 
nii avatud kui võimalik. Et võimaldada 
kõikide nende katsumuste ja 
tehnoloogialahenduste raames piisavalt 
ruumi alt üles lähenemisviiside ning 
avatud, lihtsate ja kiiresti rakendatavate 
kavade jaoks, et anda Euroopa parimatele 
teadlastele, ettevõtjatele ja ettevõtetele 
võimalus esitada omal valikul 
läbimurdvaid lahendusi, määratletakse 
tööprogrammid üldjoontes, nii väheste 
spetsiifiliste üksikasjadega kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Kogu teadus- ja innovatsioonitegevus 
seisneb teadlaste, uurimisasutuste, 
ettevõtjate ja kodanike suutlikkuses 
teaduslikule teabele avalikult juurde 
pääseda ning seda jagada ja kasutada. Et 
suurendada teadmiste liikumist ja 
kasutamist, peab vaba ja avatud 
internetipõhine juurdepääs 
teaduspublikatsioonidele, mida hõlmab 
juba ka seitsmes raamprogramm, olema 
üldpõhimõte teaduspublikatsioonide 
puhul, mida rahastatakse programmi 
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„Horisont 2020” avalikest vahenditest. 
Peale selle peab programm „Horisont 
2020” katsetama internetipõhist avatud 
juurdepääsu teaduslikele andmetele, mis 
on koostatud või kogutud avalikest 
vahenditest rahastatud teadusuuringute 
raames, mille eesmärk on muuta 2020. 
aastaks niisugustele andmetele avatud 
juurdepääs üldreegliks. Samal ajal võib 
teadusuuringute tulemuste avaldamine 
olla limiteeritud, kui ohustatakse 
patenditegevust.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute ja innovatsiooni küsimuses luuakse ülimalt delikaatseid andmeid ja 
arvestades turvalisust, tuleb vastata turvalisuse ja patendiõiguse tagamise võimalusele. Vaba 
juurdepääsu kohustus oleks vastuvõetav ainult siis, kui reguleerimisala on piiratud avaldatud 
versioonidega, ilma kohustuseta avaldada ja sekkuda teadusuuringute tulemuste 
äriotstarbelisse kasutamisse või võimalus kaitsta tulemusi intellektuaalomandi õigustega. 
Muul juhul rikutakse omandiõigusi; see viiks äriühingute vähesema programmis „Horisont 
2020” osalemiseni.


